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RESUMO 

 

 A constante evolução dos paradigmas de programação tem por objetivo facilitar 

a arte de programar e corrigir antigos problemas dos paradigmas anteriores. Nesse 

contexto surge a Programação Orientada a Aspectos (POA). Este trabalho apresenta um 

estudo de caso sobre Programação Orientada a Aspectos e um comparativo com a 

Programação Orientada a Objetos (POO). Através do aplicativo Banco de Questões são 

realizadas análises experimentais com resultados quantitativos e qualitativos, os quais 

são de fundamental importância para analisar os prós e os contras da POA em diferentes 

contextos. 

 
Palavras Chaves: paradigmas de programação, Programação Orientada a Aspectos, 

Programação Orientada a Objetos, interesses transversais, interesses sistêmicos. 

 

 

ABSTRACT 

 

The constant evolution of programming paradigms aims to facilitate the art of 

writing and correct old problems of previous paradigms. In this context arises the 

Aspect-Oriented Programming (AOP). This paper presents a case study on Aspect-

Oriented Programming and a comparison with the Object-Oriented Programming 

(OOP). Through the application Banco de Questões are carried out experimental 

analysis with quantitative and qualitative results, which are of fundamental importance 

to analyze the pros and cons of AOP in different contexts. 

  

Keywords: paradigms of programming, Aspect-Oriented Programming, Object-

Oriented Programming, cross interests, systemic interests. 
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1. Introdução 

 
 Como muito bem observaram William J. Brown e seus amigos no livro 

AntiPatterns: Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis, ainda estamos 

na Idade da Pedra em termos de tecnologia de desenvolvimento de software. Isso não 

apenas no que se refere às linguagens de programação, mas se estende também a todas 

as fases do ciclo de desenvolvimento. Entretanto, não se podem desmerecer os avanços 

conquistados [GOETTEN; WINCK, 2006]. Para uma melhor compreensão do exposto 

acima, fez-se uma revisão histórica dessa evolução, desde a programação desestruturada 

até a Programação Orientada a Aspectos (POA). 

 Antigamente, para se desenvolver software, a complexidade era reduzida a uma 

simples implementação de um algoritmo que disponibilizasse uma funcionalidade 

específica, determinada pelo usuário. Entrada, processamento e saída de dados eram 

processos bem simples.  

“A atual complexidade tem tornado muitos sistemas quase ingerenciáveis, 

provocando falta de qualidade do produto final e do processo de desenvolvimento de 

software” [RESENDE; SILVA, 2006]. Ao longo dos últimos anos, a Engenharia de 

Software disponibilizou diversos métodos, técnicas e ferramentas para auxiliar os 

desenvolvedores a produzir com mais qualidade. Atualmente, com esse avanço 

tecnológico e a popularização dos sistemas de informação, desenvolver software requer 

dos profissionais pensar em diversas preocupações como, por exemplo, interface 

amigável, usabilidade, manutenabilidade, reusabilidade, concorrência ou paralelismo, 

persistência, segurança, auditoria, dentre outros. 

 No início os sistemas eram desenvolvidos utilizando a programação 

“desestruturada”. Essa “técnica” gera diversos problemas, tais como desvios 

incondicionais, os quais tornam o código bastante obscuro, dificultando seu 

entendimento e reutilização. Um exemplo disso é o uso do comando GOTO que desvia 

o fluxo de leitura do código para um ponto determinado pelo programador. As 

consequências do seu uso indiscriminado podem ser catastróficas. 

 Com o surgimento da programação estruturada obtém-se um grande avanço, pois 

as funcionalidades do software eram agrupadas em funções ou procedimentos. Esses, 

armazenados em arquivos separados, podiam ser reutilizados através de uma ou 

múltiplas chamadas no programa principal. Surgia assim o conceito de bibliotecas. A 

comercialização dessas bibliotecas foi um passo subsequente. Porém, a complexidade 
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dos sistemas crescia e tornava esse tipo de reutilização ultrapassado. 

 Consequência direta da insatisfação dos programadores com as técnicas até 

então desenvolvidas, foi o surgimento da Programação Orientada a Objetos (POO). Os 

sistemas tornaram a ser mais bem organizados, pois nestes o mundo passou a ser 

modelado através de classes e objetos. Simulando uma perspectiva de mundo real, a 

POO buscou agrupar um conjunto de objetos em classes e um conjunto de atributos em 

objetos. Sendo assim, a orientação a objetos melhorou a compreensão das soluções 

apresentadas. 

 Apesar desses avanços, o aumento da complexidade inseriu novos problemas 

que a Programação Orientada a Objetos é incapaz de resolver. “Desenvolver um sistema 

é tão complexo que se tornou impossível exigir a um funcionário que domine todas as 

fases de desenvolvimento” [RESENDE; SILVA, 2005]. Atualmente, o domínio do 

problema é dividido em preocupações, as quais são atribuídas a grupos de especialistas 

dentro de uma empresa. Busca-se assim, favorecer o entendimento do problema 

limitando o escopo de atuação de cada equipe.  

 Esta evolução da indústria de software tem forçado a divisão das áreas de 

interesses de desenvolvimento de software em partes independentes. Deseja-se ter 

grupos distintos e especializados em preocupações como: persistência, distribuição, 

segurança, interface, dentre outras, visando desenvolver soluções personalizadas a cada 

problema. No final, integram-se as partes, os componentes, para compor o sistema 

principal [RESENDE; SILVA, 2005]. 

Somado ao aumento da complexidade, advinda da evolução dos paradigmas de 

programação, a POO é responsável por gerar outros dois problemas: o Entrelaçamento 

do Código e o Espalhamento do Código. O primeiro trata da inserção de chamadas de 

responsabilidade de uma classe em outra. Essas chamadas são conhecidas como 

intrusivas, pois não deveriam figurar em classes diferentes da classe de origem do 

método chamado. O segundo diz respeito à repetição de código nas diversas classes do 

sistema, gerando sérios problemas de manutenabilidade. Esses dois problemas foram 

detalhados no capítulo 2. 

 Buscando solucionar os problemas que a POO é incapaz de resolver, surgiu a 

Programação Orientada a Aspectos (POA). Esse paradigma tem como objetivo separar 

os níveis de preocupação durante a fase de desenvolvimento de software. Assim, 

problemas como segurança, persistência de dados, auditoria, registros de logs e 

tratamento de exceções poderiam ser pensados separadamente sem se preocupar com as 
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demais partes. À medida que fossem integradas as interações, seria adicionado um novo 

nível de preocupação sem ser necessário alterar o que já está feito! 

 Por isso, a Orientação a Aspectos (OA) ganhou força na comunidade científica e 

tecnológica como a provável solução para a lacuna deixada pela Orientação a Objetos 

(OO), com certa eficácia na mudança de pensamento e do conhecimento na área de 

desenvolvimento de sistemas. Muitas empresas têm incorporado rapidamente a OA por 

não exigir nenhuma adaptação de seus equipamentos e ser de fácil compreensão aos 

desenvolvedores e testadores de software [BORGES; FREITAS, 2008]. IBM e 

Microsoft são exemplos de empresas que utilizam e investem no desenvolvimento da 

POA. 

O trabalho de [BORGES; FREITAS, 2008], Estudo de Caso Sobre Programação 

Orientada a Aspectos Utilizando Protocolo RMI, é importante pelo fato de fazer um 

comparativo entre a POO e a POA através de um estudo de caso. O aplicativo utilizado 

para o estudo combina invocações remotas de métodos, utilizando o RMI (Remote 

Method Invocation), um protocolo de distribuição muito utilizado em programas que 

envolvam métodos ou objetos remotos. Aborda as características básicas que norteiam a 

POA e suas vantagens e desvantagens em relação à Orientação a Objetos. Sua grande 

importância para esse estudo, também se deve ao fato de apresentar os resultados 

obtidos com a realização dos testes pelas duas formas de programação, servindo como 

referência para as conclusões finais deste trabalho. 

 

1.1. Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral fazer um comparativo entre a Programação 

Orientada a Objetos (POO) e a Programação Orientada a Aspectos (POA). Busca-se, 

através de um estudo de caso, o Banco de Questões, demonstrar os prós e os contras 

provenientes do uso da POA no desenvolvimento de software. 

Os objetivos específicos são: 

• Introduzir conceitos referentes tanto à Programação Orientada a Objetos como à 

Programação Orientada a Aspectos; 

• Construir um aplicativo, o Banco de Questões, em dois paradigmas de 

programação (OO e OA); 

• Elaborar um comparativo entre esses dois paradigmas, através da análise do 
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Banco de Questões, a fim de demonstrar os benefícios e malefícios do uso da 

técnica de POA; 

• Obter conclusões científicas a partir dessa análise; 

• Sugerir trabalhos futuros que possam ser desenvolvidos, a fim de dar 

continuidade ao que foi estudado nesse projeto. 

 

1.2. Organização do Trabalho 

 

Organizou-se este trabalho conforme a descrição que segue. 

 

Capítulo 2: Programação Orientada a Objetos 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos do paradigma Orientado 

a Objetos, bem como os benefícios gerados pela sua utilização. São ainda expostos os 

problemas que a OO é incapaz de solucionar. 

 

Capítulo 3: Programação Orientada a Aspectos e a Linguagem AspectJ 

Neste capítulo os principais conceitos do paradigma Orientado a Aspectos são 

apresentados de forma clara e objetiva. Técnicas utilizadas pela POA para resolver os 

pontos falhos da POO também são vistos. A linguagem AspectJ é abordada como um 

mecanismo facilitador da POA. Para isso, são descritos seus fundamentos. 

 

Capítulo 4: Metodologia RUP 

Aqui são apresentados os principais fundamentos dessa metodologia de 

desenvolvimento de software. O aplicativo Banco de Questões, aqui desenvolvido, é 

baseado nessa metodologia. Sendo assim, se faz necessária a apresentação das suas 

características mais relevantes. 

 

Capítulo 5: Banco de Questões 

Neste capítulo é apresentado o aplicativo Banco de Questões. Trata-se de um 

aplicativo desktop de utilidade acadêmica cujo objetivo é auxiliar o professor na 

elaboração e gerenciamento de questões e provas ao longo da vida profissional. Telas, 

propósitos e funcionalidades são expostos de forma bastante objetiva. 
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Capítulo 6: Comparativo entre POO e POA 

Baseados no aplicativo Banco de Questões e nos conceitos vistos nos capítulos 2 

e 3, é feito um comparativo entre a Programação Orientada a Objetos e a Programação 

Orientada a Aspectos. O objetivo é demonstrar como a POA resolve os pontos em que a 

POO falha. Para tanto, são analisados diversos parâmetros como, por exemplo: 

manutenabilidade, reuso, legibilidade de código, velocidade de execução, 

modularização, número de linhas de código geradas. 

 

Capítulo 7: Conclusões 

Aqui são expostas as conclusões científicas que foram obtidas através da análise 

e estudo de caso sobre a Programação Orientada a Aspectos. Tais conclusões são 

baseadas em um comparativo entre POO e POA através do desenvolvimento do 

aplicativo Banco de Questões utilizando esses dois paradigmas. São sugeridos trabalhos 

futuros que dêem continuidade a essa pesquisa. Aborda-se ainda a importância do 

desenvolvimento desse Trabalho de Conclusão de Curso na formação acadêmica dos 

seus autores. 
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2. Programação Orientada a Objetos 

 

Segundo [GOETTEN; WINCK, 2006] a queda considerável dos preços dos 

equipamentos de informática na década de 1970 provocou a popularização da 

computação pessoal, estimulada pela Apple. Esse fato motivou diversas empresas de 

médio e pequeno porte a se aventurarem e informatizarem alguns de seus processos 

operacionais. Consequentemente houve uma grande demanda por software. Aliado a 

isso, a falta de mão de obra especializada, de técnicas e ferramentas de software, e de 

planejamento e gerenciamento do processo para atender a esse impacto de consumo 

levaram à crise do software. 

A “crise do software” acabou levando os desenvolvedores da época a buscar 

uma solução alternativa, pois a complexidade dos sistemas já havia chegado a tal ponto 

que nem os seus programadores conseguiam dominá-la mais. Sabia-se que as 

linguagens estruturadas não davam mais suporte às necessidades, e esta é possivelmente 

a principal causa do surgimento das linguagens OO [MOTA, 2003]. 

Necessitando simular a realidade através de uma abstração do cotidiano, surgiu a 

Orientação a Objetos. A ideia básica é representar as características relevantes dos 

objetos envolvidos no sistema computacional em desenvolvimento.  

Diogo Winck e Vicente Junior afirmam em seu livro, AspectJ - Programação 

Orientada a Aspectos em Java, que essa metodologia (OO) transportou o estado do 

sistema para dentro dos objetos, ou seja, os objetos passaram a simular a realidade 

armazenando o estado momentâneo do sistema. Porém, isso foi feito de maneira 

diferente daquela realizada na orientação a procedimentos, pois adicionou o conceito de 

visibilidade. Entende-se por visibilidade como o nível de acesso de propriedades e 

métodos de uma classe. Os autores ressaltam ainda que esse conceito permita impedir 

acessos diretos aos atributos e, por conseguinte, ao seu estado, podendo restringir o 

acesso aos métodos. Dessa forma, é possível controlar as operações.  

Esse foi um dos pontos que tornou a Programação Orientada a Objetos mais 

poderosa do que a Programação Orientada a Procedimentos, e consequentemente mais 

utilizada. Assim, foi possível modelar e projetar software de maneira análoga à análise 

de um problema no mundo real. Dentre os diversos benefícios da utilização da 

Programação Orientada a Objetos, se comparados com os paradigmas anteriormente 

criados, pode-se citar: 
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• Reuso; 

• Modularização; 

• Simplificação; 

• Redução dos custos de manutenção. 

 

2.1. Conceitos elementares 

 

 A fim de tornar esse paradigma um poderoso instrumento de desenvolvimento de 

software, seus idealizadores criaram diversos conceitos, os quais se encontram listados e 

explicados na tabela abaixo: 

 

Classe Representa um conjunto de objetos com características comuns. Uma classe define 

o comportamento dos objetos, através de métodos, e quais estados ele é capaz de 

manter, através de atributos. Exemplo de classe: Os seres humanos. 

Objeto É uma instância de uma classe. Um objeto é capaz de armazenar estados através de 

seus atributos e reagir a mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e 

enviar mensagens a outros objetos. Exemplo de objetos da classe Humanos: Ana, 

Pedro. 

Atributos São as características de um objeto. Exemplos: Homem: nome, altura, peso, idade, 

etc. Por sua vez, os atributos possuem valores. Por exemplo, o atributo cor pode 

conter o valor azul.  

Estado É o conjunto de valores dos atributos de um determinado objeto. 

Métodos Definem as habilidades dos objetos. Ana é uma instância da classe Humanos, 

portanto tem habilidade para caminhar, implementada através do método caminhar(). 

Em uma classe um método é apenas uma definição. A ação só ocorre quando o 

método é invocado através do objeto, no caso Ana. Dentro do programa, a utilização 

de um método deve afetar apenas um objeto em particular; Todos os seres humanos 

podem caminhar, mas você quer que apenas Ana caminhe. Normalmente, uma 

classe possui vários métodos, que no caso da classe Humanos poderiam ser 

comer(), dormir() e estudar(). 

Mensagem É uma chamada a um objeto para invocar um de seus métodos, ativando um 

comportamento descrito por sua classe. Também pode ser direcionada diretamente a 

uma classe (através de uma invocação a um método estático). Em síntese, é a forma 

que os objetos utilizam para se comunicar. 

Abstração É a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, 

ignorando características menos importantes ou acidentais. Em modelagem 

orientada a objetos, uma classe é uma abstração de entidades existentes no 

domínio do sistema de software. 
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Interface É um contrato entre a classe e o mundo externo. Quando uma classe implementa 

uma interface, ela está comprometida a fornecer o comportamento publicado pela 

interface . 

Tabela 2.1 - Conceitos essenciais da Orientação a Objetos [11]. 

 

2.2. Os três fundamentos da Orientação a Objetos 

 

 Além dos conceitos elementares, alguns autores consideram que a Orientação a 

Objetos é baseada em três fundamentos. São eles: 

• Encapsulamento; 

• Herança; 

• Polimorfismo. 

 

2.2.1 Encapsulamento 

Segundo [GOETTEN; WINCK, 2006], encapsulamento é agrupar em um 

determinado lugar códigos que por muitas vezes apareciam em conjunto dentro de um 

programa, atribuindo um nome a esse grupo. Assim surgiu o conceito de sub-rotina, 

onde sempre que fosse necessário, poder-se-ia requisitar a execução do grupo utilizando 

o nome atribuído. 

Através do encapsulamento, é possível para o programador utilizar entidades de 

software como se fossem caixas-pretas. Em outras palavras, o solicitante, esperando 

obter uma determinada resposta e tendo apenas uma visão superficial da operação, envia 

mensagens a uma caixa preta sem se preocupar com os detalhes da implementação. Essa 

ideia pode ser visualizada na figura abaixo. 
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Figura 2.1 – Caixa preta recebendo mensagens [GOETTEN; WINCK, 2006]. 
 

2.2.2 Herança 

Herança é um mecanismo que permite que características comuns a diversas 

classes sejam facilitadoras em uma classe base, ou superclasse. A partir de uma classe 

base, outras classes podem ser especificadas. Cada classe derivada ou subclasse 

apresenta as características (estrutura e métodos) da classe base e acrescenta a elas o que 

for definido de particularidade para ela. [RICARTE, 2001]. Observe o exemplo abaixo: 

 

 

Figura 2.2 – Exemplo de Herança. 
 

 Existem três tipos de herança disponíveis para uso: 

• Herança de implementação 

Visa, principalmente, a reutilização de uma classe para implementação de outra, 

sem que sejam levadas em consideração questões de relação de responsabilidades entre 

as classes [GOETTEN; WINCK, 2006]. 

• Herança para diferença 

Também conhecida como especialização de classes. O objetivo é criar classes 

MensagemMensagemMensagemMensagem    

MensagemTexto MensagemAudio 
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que herdem características da superclasse e se diferenciem apenas em suas 

características particulares. 

• Herança para substituição 

É o tipo de herança mais interessante, pois se trata de um caso particular da 

especialização. Permite descrever relacionamentos que podem referenciar tipos de 

objetos diferentes, mas que estejam numa mesma árvore de herança. 

Maiores detalhes sobre os tipos de herança podem ser encontrados em 

[SERSON, 2008]. 

 

 2.2.3 Polimorfismo 

 De forma genérica, polimorfismo significa "várias formas". Segundo [MOTA, 

2003], em Orientação a Objetos polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais 

classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma 

identificação (assinatura), mas comportamentos distintos, especializados para cada 

classe derivada, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse. 

Existem quatro formas de polimorfismo as quais podem ser visualizadas abaixo.  

 

 

Figura 2.3 – Tipos de polimorfismo. 
 

 Os polimorfismos do tipo ad-hoc (polimorfismo aparente) são do tipo estático. 

Não existe um modo único e sistemático de determinar o tipo de resultado de uma 

função em termos dos tipos dos seus argumentos de entrada. Eles se dividem em 

polimorfismo de sobrecarga e polimorfismo de coerção. 

• Sobrecarga: Permite utilizar um mesmo identificador para nomear vários 

métodos diferentes em uma mesma classe. A diferença está no número e no tipo 

de seus parâmetros. 

• Coerção: Permite utilizar parâmetros de tipos diferentes daqueles definidos na 

assinatura do método. Assim é feita uma conversão de tipos como, por exemplo, 

PolimorfismoPolimorfismoPolimorfismoPolimorfismo    

AdAdAdAd----hochochochoc    UniversalUniversalUniversalUniversal    

Sobrecarga Coerção Inclusão Paramétrico 
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de inteiro para real, para em seguida executar o método. 

Os polimorfismos do tipo universal são dinâmicos e permitem que um valor 

assuma um número infinito de tipos. 

• Inclusão: Permite criar métodos capazes de receber parâmetros de diversas 

classes diferentes, desde que pertençam a uma herança de classes. Em outras 

palavras, podemos definir um único método capaz executar dinamicamente as 

mesmas ações para objetos de classes diferentes em uma hierarquia de classes. 

o Sobreposição: É um caso especial de polimorfismo de inclusão. Permite 

que métodos definidos em classes derivadas e com a mesma assinatura 

do método definido na superclasse possam ser redefinidos 

implementando assim um novo comportamento. 

• Paramétrico: Permite criar métodos e tipos genéricos. Assim, pode-se retirar o 

tipo dos parâmetros de entrada e o tipo de retorno dos métodos. Essas definições 

são postergadas para o momento da execução. 

Devido a suas características, os polimorfismos de sobrecarga e de inclusão são 

os mais utilizados. Para maiores detalhes consultar [SERSON, 2008].  

 

2.3. Onde a Orientação a Objetos Falha 

  

“Ela deu uma importante contribuição para facilitar, por exemplo, a 

manutenabilidade, a componentização e a reusabilidade” [RESENDE; SILVA, 2005]. 

A citação nos mostra alguns dos benefícios advindos do surgimento da 

orientação a objetos. Essa, por sua vez, faz o fluxo do programa ser ditado pela 

interação entre os objetos e não apenas pela chamada sequencial de procedimentos. 

Adiciona conceitos como herança e polimorfismo à programação modular. Muda a 

visão de programas divididos em procedimentos/módulos para objetos/classes. Além de 

permitir o reuso por derivação de classes e composição de objetos. 

 Apesar dessas contribuições, ela também possui seus problemas. Dentre os quais 

pode-se citar: 

• Entrelaçamento do Código (Tangled Code); 

• Espalhamento do Código (Spread Code). 

Antes de aprofundar-se no mundo da Programação Orientada a Aspectos deve-se 

analisar cuidadosamente como esses dois problemas dificultam a vida dos 
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programadores em POO. 

 

 2.3.1 Entrelaçamento do Código (Tangled Code) 

No desenvolvimento de software orientado a objetos (DSOO) o mundo é 

representado através de objetos e classes. Para poder funcionar corretamente, um 

sistema necessita de atributos e métodos para compor as classes que irão representar 

uma entidade do mundo real. 

Durante o processo de integração dos componentes ao software final ocorre o 

fenômeno conhecido como entrelaçamento do código. “Quando o trabalho de 

preenchimento dos métodos se inicia, faz-se necessário inserir chamadas de 

responsabilidade de uma classe em outra... Estas linhas de código inseridas em outro 

componente para integração são denominadas código intrusivo ou invasivo.” 

[RESENDE; SILVA, 2005]. 

 

1. public class Banco { 

2.     private static Connection db = null;  

3.     private static Statement sq_stmt;   

4.     public static void conectar() { 

5.         String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/BancoQuestoes"; 

6.         try { 

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

8.         } 

9.         catch ( java.lang.ClassNotFoundException e ) { 

10.   System.err.print( "ClassNotFoundException: " ); 

11.   System.err.println( e.getMessage () ); 

12.          } 

13.         try { 

14.   db = DriverManager.getConnection(url,"admin","1234"); 

15.          } 

16.         catch ( SQLException ex ){ 

17.   System.err.println( "SQLException: " + ex.getMessage() ); 

18.          } 

19.     } 

20.     public static void fechar() { 

21.         try { 

22.   sq_stmt.close(); 

23.   rs.close(); 

24.   db.close(); 

25.          } 
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26.         catch (SQLException e) { 

27.   e.printStackTrace(); 

28.         } 

29.     } 

30. } 

31. public class Questao { 

32.     ... 

33.     public static boolean addQuestao(Questao q, boolean variante) { 

34.         Banco.conectar(); 

35.         //Código que implementa a adição de uma dada questão no banco de dados. 

36.         Banco.fechar(); 

37.     } 

38. } 

Código 2.1 – Entrelaçamento de código. 
 

 Nas linhas 34 e 36 do Código 2.1, por exemplo, ocorrem duas chamadas 

intrusivas, Banco.conectar() e Banco.fechar(), respectivamente. Isso também poderia 

ocorrer com tratamento de exceções, registros de logs, persistência de dados, etc. Assim, 

a lógica do sistema fica “embaralhada”, ou seja, assuntos que deveriam ser tratados 

somente em suas classes de origem estão sendo tratados em outras classes. 

 Antônio Maria Pereira de Resende e Claudiney Calixto da Silva em seu livro 

Programação Orientada a Aspectos em Java expõem ainda mais dois possíveis 

problemas gerados pelas chamadas invasivas. São eles: 

• Dificuldade em saber exatamente o que ocorre com uma classe ao ler o 

seu código, pois as chamadas referentes ao entrelaçamento estão fora da 

mesma; 

• Comportamento emergente. Alguns pesquisadores da área de IA 

levantaram a hipótese de que a inserção de chamadas a métodos em 

componentes que foram concebidos sem pensar em tal interação 

poderiam apresentar um novo comportamento. Esta especulação advém 

da teoria de IA sobre a interação de agentes inteligentes, que, através de 

sinergia da cooperação entre eles, um novo comportamento pode surgir.  

 

 2.3.2 Espalhamento do Código (Scattering Code) 

 Como se não bastasse o problema de ter classes inchadas com códigos invasivos 

tratando aspectos não pertinentes a seus objetos, tem-se o problema de repetição desses 

códigos. 
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Analisa-se o exemplo anterior das classes Banco e Questao. Agora se pressupõe 

que aquelas mesmas chamadas intrusivas fossem feitas por outras classes. Caso fosse 

necessário alterar o nome do método conectar() da classe Banco para abrirConexao(), 

seria necessária a alteração de todas as chamadas a esse método em todo o sistema! Isso 

causaria sérios problemas de manutenabilidade e produtividade.   

 Para uma melhor visualização desse problema, a figura 2.4 mostra a quantidade 

de registros de logs no servlet container Tomcat. As barras verticais são as classes e as 

linhas horizontais representam o espalhamento obtido pelas chamadas para registros de 

logs. 

 

 
Figura 2.4 – Distribuição dos registros de log no Tomcat [RESENDE; SILVA, 2005]. 

 

 Além dos problemas citados anteriormente [GOETTEN; WINCK, 2006] 

afirmam que o espalhamento do código causa redução da capacidade de reutilização e 

aumento da dificuldade de compreensão. 

A tabela a seguir foi retirada do livro AspectJ – Programação Orientada a 

Aspectos em Java. Trata-se de um resumo das principais características do código 

espalhado e do código entrelaçado, também conhecido como código emaranhado. 

 
Termo original Tradução Descrição 

Código necessário para cumprir um interesse propagado em 
classes que precisam cumprir outros interesses. 

Scattering Code Código espalhado O Código espalhado pode ser dividido em duas categorias 
distintas: Bloco de Código Duplicado e Bloco de Código 
Complementar. 

Tangled Code Código emaranhado Utilização de uma única classe ou método para implementar 
múltiplos interesses. 
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O código emaranhado ocorre quando um módulo é 
implementado com múltiplos interesses simultaneamente. 
Um desenvolvedor frequentemente considera os interesses 
como lógica do negócio, performance, sincronização, 
segurança, dentre outros, durante a implementação do 
módulo. Isso resulta na implementação de vários interesses 
em um mesmo módulo. 

Tabela 2.2 – Comparativo entre código espalhado e código emaranhado. 
 

A consequência direta desses dois problemas é a dificuldade nos processos de 

manutenção e reuso de código. Outra consequência desses problemas na OO é o 

surgimento da Orientação a Aspectos que propõe solucioná-los de uma forma simples e 

eficiente. O capítulo seguinte aborda justamente esse assunto e busca de forma clara e 

sucinta apresentar esse novo paradigma de programação. 
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3. Programação Orientada a Aspectos e a Linguagem AspectJ 

 

Conforme visto no capítulo anterior, a Programação Orientada a Objetos não 

atende totalmente ao que se propõe. Assim, para preencher as lacunas deixadas pela 

POO, surge a Programação Orientada a Aspectos (POA). Aborda-se a seguir o que a 

POA propõe a fim de solucionar as deficiências da POO. 

Porém, antes de aprofundar-se no mundo da POA é importante frisar que ela faz 

parte de um contexto mais amplo: Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos 

(DSOA). Muitos pesquisadores acreditam que essa disciplina é bastante promissora 

[ERALD, 2001; LADDAD, 2002; MURPHY, 2001], apesar de alguns duvidarem desses 

benefícios [STEIMANN, 2006; WEI]. 

 A DSOA envolve alguns passos. São eles: a decomposição, a implementação e a 

recomposição de requisitos [GRADECKI; LESIECK, 2003]. A decomposição de 

requisitos consiste em separar os requisitos em funcionais e transversais. Após a 

decomposição, realiza-se a implementação independente dos requisitos. Assim, deve-se 

implementar as unidades lógicas do negócio, registro de operações, autorização, etc., 

em módulos separados utilizando as técnicas da POO. Em seguida, utilizando técnicas 

da POA, especificam-se as regras de recomposição do sistema. Essas regras são 

implementadas em módulos denominados aspectos, os quais definem como os 

requisitos são compostos para formar o sistema [TIRELO, 2004].  

 

3.1 – Conceito  

 

 O surgimento da programação orientada a aspectos é datado do final da década 

de 1990, mais precisamente no ano de 1997, em Palo Alto, nos laboratórios da Xerox. 

Nomes como Gregor Kiczales, John Lamping, Anurag Mendhekar, Chris Maeda, 

Cristina Videira Lopes, Jean-Marc Loingtier e John Irwin destacam-se pela enorme 

contribuição dada em favor desse projeto de conceitos inovadores. 

A POA estende outros paradigmas, como a POO ou programação estruturada, 

propondo não apenas uma decomposição funcional, mas também sistêmica do 

problema. Isso permite que a implementação de um sistema seja separada em requisitos 

funcionais e não funcionais, disponibilizando a abstração de aspectos para a 

decomposição de interesses sistêmicos, além dos recursos já oferecidos pelas linguagens 
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de componentes como Java, por exemplo [GOETTEN; WINCK, 2006].  

[ELRAD, 2001] afirma que a POA foi proposta com o objetivo de facilitar a 

modularização dos interesses transversais, complementando a POO. Os interesses são as 

características mais importantes do sistema e podem ser divididos em uma série de 

aspectos que irão representar os requisitos da aplicação. Busca-se separar o código 

referente ao negócio do sistema dos interesses transversais. 

 

 

Figura 3.1 – Separação de interesses com POA [GOETTEN; WINCK, 2006]. 
 

Cada nuvem representa um interesse, como auditoria (log), tratamento de 

exceções, persistência, distribuição, entre outros. Mais adiante, demonstra-se que com 

essa separação a reutilização, legibilidade e consequentemente manutenabilidade são 

melhorados. 

Como exemplo, pode-se utilizar a classe Questao demonstrada abaixo (Figura 

3.2). Ela atende apenas a um interesse e não infringe nenhum conceito da OO. 

Fornecemos apenas uma versão simplificada da classe, a fim de facilitar a análise. 

 

Questao 

-codigo: int 

-texto: String  

+addQuestao() : void 

+editQuestao() : void 

+remQuestao(): void 

+getQuestao() : Questao 

+setQuestao() : Questao 

Figura 3.2 – Classe Questao. 
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Porém, surge a necessidade de implementar os interesses não funcionais do 

sistema, tais como controle de auditoria (log) e controle de exceções. Em POO, esses 

interesses são implementados na própria classe Questao, como demonstrado na figura 

3.3. Logo, o código se torna cada vez mais complexo. 

  

Questao 

-codigo: int 

-texto: String 

+addQuestao() : void 

+editQuestao() : void 

+remQuestao(): void 

+getQuestao() : Questao 

+setQuestao() : Questao  

+logOperacao() : void 

+controleExcecao() : void 

Figura 3.3 – Controle de auditoria e controle de exceção em OO. 
 

Utilizando POA, cada interesse é implementado em módulos separados, como 

classes e aspectos, e depois é feita a combinação entre eles, o que facilita a resolução do 

problema, fazendo com que o programador atenda cada interesse de forma 

independente. Como exemplo, pode-se utilizar, além dos citados, sincronização de 

objetos concorrentes, distribuição, coordenação de múltiplos objetos, persistência, etc. 

Cada interesse representado pelo seu respectivo aspecto. 

 

3.2 – Composição de um sistema Orientado a Aspectos 

 

Em seu livro AspectJ – Programação Orientada a Aspectos com Java, Diogo 

Winck e Vicente Junior citam que um sistema que utiliza POA é composto por: 

• Linguagem de componentes; 

• Linguagem de aspectos; 

• Combinador de aspectos; 

• Programas escritos em linguagens de componentes;  

• Programas escritos em linguagens de aspectos para atender a interesses 
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sistêmicos. 

 

3.2.1 – Linguagem de Componentes 

É a linguagem que permite ao programador escrever programas que implementem 

as funcionalidades básicas do sistema. Não prevê nada do que deve ser implementado 

na linguagem de aspectos. Por exemplo: Java, C++, C#, PHP, etc. 

 

3.2.2 – Linguagem de Aspectos 

Deve suportar a implementação das propriedades desejadas de forma clara e 

concisa, fornecendo construções necessárias para que o programador crie estruturas que 

descrevam o comportamento dos aspectos e definam em que situações eles ocorrem. Por 

exemplo: AspectJ, InfraAspect, Aspect #, PHPAspect, etc. 

 

3.2.3 – Combinador de Aspectos 

O combinador de aspectos (aspect weaver) combina os programas escritos em 

linguagem de componentes com os escritos em linguagens de aspectos. No estudo de 

caso que se segue, utiliza-se Java como linguagem de componentes e AspectJ como 

linguagem de aspectos. 

 

3.2.4 – Programas escritos em linguagens de componentes 

Os componentes são as unidades funcionais do sistema. No sistema que é 

demonstrado no capítulo 5, por exemplo, são componentes: questão, prova, entre outros. 

Em POA, os componentes são abstrações que permitem a implementação de 

funcionalidades. 

Para uma melhor compreensão dos conceitos apresentados acima, a figura 3.5 

exemplifica a composição de um programa orientado a aspectos. Ela ilustra, de forma 

abstrata, o processo de geração do código combinado. Isso é feito através da fusão entre 

programas escritos em linguagens de componentes e os programas escritos em 

linguagem de aspectos. O “motor de fusão” é o combinador aspectual. 
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Figura 3.4 – Composição de um sistema orientado a aspectos [GOETTEN; WINCK, 2006]. 

 

3.3 – Combinação Aspectual 

 

Como dito anteriormente funciona como um “motor de fusão”. Ou seja, trata-se 

de um processo responsável por combinar os elementos escritos em linguagem de 

componentes com os elementos escritos em linguagem de aspectos. Pode ser estática ou 

dinâmica. Ele antecede à compilação, gerando um código intermediário (combinação 

estática) na linguagem de componentes ou permite a sua realização durante a execução 

do programa (combinação dinâmica). 

As classes referentes ao código do negócio implementadas não sofrem alteração 

com a programação orientada a aspectos. Isso é feito no momento da combinação entre 

componentes e aspectos, como mostra a figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Combinação aspectual [GOETTEN; WINCK, 2006]. 
 

3.4 – Definições 

 

A orientação a aspectos possui quatro conceitos fundamentais [GOETTEN; 

WINCK, 2006]: 

• Pontos de Junção (join points); 

• Pontos de Atuação (pointcuts); 

• Adendo (advice); 

• Aspectos. 

 

3.4.1 – Pontos de Junção (join points) 

São locais bem definidos da execução de um programa, por exemplo, uma 

chamada a um método, a ocorrência de uma exceção, chamada para construtor, acesso a 

atributos, entre outros. 

Os pontos de Junção compõem a base da POA. Utilizando-se os join points 

determinam-se quais os métodos terão suas chamadas e/ou execuções interceptadas, 

aplicando-se comparação da assinatura dos métodos. Além das assinaturas pode-se 

utilizar também a finalidade do método, por exemplo, selecionar apenas métodos gets, 

sets e /ou construtores de uma determinada classe [RESENDE; SILVA, 2005]. 

 

3.4.2 – Pontos de atuação (pointcuts) 

São elementos do programa usados para definir um ponto de junção como uma 

espécie de regra criada pelo programador para especificar eventos que serão atribuídos 
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aos pontos de junção. 

Pointcuts está para atributos assim como aspects está para class. Um pointcut 

pode ser entendido como uma variável. Esta variável armazena uma lista contendo as 

assinaturas de métodos que se tem interesse em interceptar. Esta interceptação é feita 

com o objetivo de alterar o fluxo original do programa e inserir novas chamadas, 

advices [RESENDE; SILVA, 2005]. 

 

 3.4.2.1 – Curingas (Wildcards) 

Como os pointcuts podem ser vistos como variáveis contendo assinaturas de 

métodos, então se disponibilizou os curingas ou wildcards como *, + e .. (dois pontos 

sequenciais) para facilitar o trabalho de escrever os pointcuts. O código a seguir 

exemplifica alguns desses curingas através de um exemplo retirado do livro de 

[RESENDE; SILVA, 2005]. 

 

1. public aspect Exemplo { 

2.         pointcut all_parameters() : call (void Vector.addElement(..)); 

3.         pointcut all_returnType() : call (* Vector.addElement(Object)); 

4.         pointcut all_methods() : call (void Vector.*(Object)); 

5.         pointcut all_Vector() : call (*Vector.*(..)); 

6.         pointcut all_classes() : call (public * br.util..*.*(..)); 

7.         pointcut all_sub() : call (* Vector+.*(..)); 

8. } 

Código 3.1 – Aspecto com utilização de wildcards. 
 

O pointcut all_parameters() captura todas as chamadas de métodos addElement 

da classe “Vector” que retornam void independentemente do tipo de parâmetro passado 

para o método. 

O pointcut all_returnType() captura todas as chamadas de métodos 

addElement, da classe “Vector”, cujo argumento seja do tipo Object, independentemente 

do tipo de retorno do método. 

O pointcut all_methods() captura todas as chamadas de métodos da classe 

“Vector”, que retornam void, e recebam como parâmetro Object. 

O pointcut all_Vector() captura todas as chamadas de métodos da classe 

“Vector” independentemente do tipo de retorno e do parâmetro do método. 

O pointcut all_classes() captura todas as chamadas de métodos de qualquer 

classe que tenha na raiz do pacote “br.util”, independentemente do tipo de retorno e do 
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parâmetro do método. 

O pointcut all_sub() captura todas as chamadas de métodos da classe “Vector” e 

de suas subclasses, independentemente do tipo de retorno e do parâmetro do método. O 

Símbolo + indica que se tem interesse também pelas subclasses. 

 

3.4.3 – Adendo (advice) 

São partes da implementação de um aspecto executados em pontos bem definidos 

do programa principal (pontos de junção). Também denominado de recomendação, 

segundo [SOMMERVILLE, 2007]. 

Os adendos são compostos de duas partes: o ponto de atuação que define as regras 

de captura dos pontos de junção; e o código que será executado quando ocorrer o ponto 

de junção definido pela primeira parte. O adendo, se comparado à POO, pode ser 

considerado um método, cuja função é declarar o código que deve ser executado a cada 

ponto de junção em um ponto de atuação [GOETTEN; WINCK, 2006]. 

A tabela a seguir foi retirada de [GOETTEN; WINCK, 2006] e faz um 

comparativo entre as principais características de adendo e método: 

 
Característica Adendo Métodos 

Identificação por um nome. Não Sim 

Segue conjunto de regras para acesso aos membros de outros tipos e 
aspectos. Sim Sim 

Declara que pode tratar exceções checadas (checked exceptions). Sim Sim 

Referência a um aspecto (ou objeto) utilizando this. Sim Sim 

Pode ser chamado diretamente (como um método do tipo static, por exemplo). Não Sim 

Identificador de especificação de acesso. Não Sim 

Acesso a variáveis especiais juntamente com o comando this, para verificação 
de pontos de junção capturados (thisJoinPoint, thisJoinPointStaticPart, e 
thisEnclosingJoinPointStaticPart). 

Sim Não 

Tabela 3.1 – Comparativo entre adendo e métodos. 

 

3.4.4 - Aspectos 

Um aspecto é o mecanismo disponibilizado pela programação orientada a 

aspectos para agrupar fragmentos de código referente aos componentes não funcionais 

em uma unidade no sistema.  

Propriedades, tais como sincronização, interação entre componentes, distribuição 

e persistência, são expressas em fragmentos de código espalhados por diversos 

componentes do sistema, são os interesses sistêmicos. 
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O aspecto não pode existir isoladamente para implementação dos interesses do 

sistema (tanto funcionais como sistêmicos). Os objetos continuam existindo e neles são 

implementados os interesses funcionais. Logo, aspecto-objeto é a unidade principal da 

POA, assim como o objeto seria o principal da POO [GOETTEN; WINCK, 2006]. 

 

3.5 – Onde e por que aplicar a orientação a aspectos 

 

 Mesmo não sendo inerentes ao negócio, os interesses sistêmicos são, na maioria 

das vezes, de fundamental importância para o sucesso da aplicação. Com o uso da 

orientação a aspectos, a POA agrupa esses interesses em unidades as quais facilitarão a 

manutenção e o reuso, pois reduz consideravelmente a interdependência entre esses 

interesses. Abaixo alguns dos mais importantes interesses sistêmicos. Para maiores 

detalhes consultar [NELSON, 2009; LADDAD, 2003]. 

• Persistência; 

• Auditoria; 

• Autenticação e autorização; 

• Logging, tracing e profiling; 

• Tratamento de exceções; 

• Sincronização de objetos concorrentes; 

• Distribuição; 

• Garantia do cumprimento das regras arquiteturais; 

• Otimização: pooling e caching. 

 

3.6 – AspectJ 

 

O time de pesquisa da Xerox, no Xerox PARC que é um centro de pesquisas, 

desenvolveu a primeira implementação de POA e mais popular de todas, o AspectJ. O 

AspectJ está hospedado no site do projeto Eclipse e pode ser encontrado na seguinte url: 

http://www.eclipse.org/aspectj/. O Primeiro release do projeto foi em 2001 [PACHECO, 

2007]. 

O AspectJ é uma linguagem de aspectos que estende a linguagem de 

componentes Java. Segundo [GOETTEN; WINCK, 2006] há uma preocupação em 

relação à compatibilidade entre ambas. O autor destaca quatro itens importantes: 
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• Compatibilidade Total: todo programa Java válido é também um programa 

AspectJ válido. 

• Compatibilidade de plataforma: todo programa AspectJ pode ser 

executado em uma máquina virtual Java (JVM). 

• Compatibilidade de ferramentas: deve ser possível estender ferramentas 

existentes para suportar o AspectJ de uma forma natural; isso inclui IDEs 

(Integrated Development Enviroments), ferramentas de documentação e 

ferramentas de projeto. 

• Compatibilidade para o programador: Ao programar com AspectJ, o 

programador deve sentir-se como se estivesse utilizando uma extensão da 

linguagem Java. 

A seguir são demonstrados as assinaturas e os exemplos da utilização da 

ferramenta aplicados aos conceitos já explicitados. 

 

 3.6.1 – A API reflectiva do AspectJ 

A API reflectiva no AspectJ é um conjunto de interfaces que juntas compõem o 

acesso programático à informação dos pontos de junção. Essas interfaces fornecem 

acesso a informações dinâmicas, estáticas e a várias assinaturas de pontos de junção 

[LADDAD, 2003]. A figura 3.6 mostra o relacionamento estrutural entre as interfaces 

da API reflectiva em um diagrama de classes UML. 
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Figura 3.6 – O relacionamento estrutural entre as diversas interfaces suportando reflexão 
[LADDAD, 2003]. 

 
 O módulo org.aspectj.lang possui três interfaces e um subpacote. Esses módulos 

fornecem suporte ao acesso de todas as informações dos pontos de junção. A interface 

JoinPoint fornece métodos para capturar informações dinâmicas associadas com um 

ponto de junção capturado por um ponto de corte. Um objeto JoinPoint também contém 

um objeto do tipo JoinPoint.StaticPart o qual pode ser acessado através do método 

getStaticPart(). Este objeto fornece acesso a informações estáticas do ponto de junção, 

fazendo assim alusão a sua nomenclatura. Esta informação estática consiste do “tipo” do 

ponto de junção, assinatura e código fonte do local. Um objeto JoinPoint.StaticPart é 

composto de um objeto String (o qual representa o “tipo”), um objeto Signature e um 

objeto SourceLocation. O objeto Signature fornece acesso à assinatura do ponto de 

junção, e o objeto SouceLocation fornece acesso ao código fonte local do ponto de 

junção. O subpacote org.aspectj.lang.reflect possui interfaces de várias assinaturas de 

pontos de junção conectadas através de um relacionamento de herança, bem como a 

interface SourceLocation. 
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 Esta é apenas uma visão geral da API reflectiva do AspectJ. Para informações 

mais detalhadas o leitor pode consultar a documentação da API do AspectJ, a qual 

encontra-se disponível em http://www.eclipse.org/aspectj/docs.php. 

 

 3.6.2 – Pontos de Junção (Join Points) 

 3.6.2.1 – Chamada para execução de métodos 

<tipo_acesso> <valor_retorno> <tipo>.<nome_método> (lista_parâmetros) 

Exemplo: 

public static ResultSet dados.Banco.execQuery(String)  

 

 3.6.2.2 – Chamada para execução de construtor 

<tipo_acesso_método> <classe.new> (lista_parâmetros) 

Exemplo: 

Questao q = new Questao(); 

 

 3.6.2.3 – Chamadas de métodos que podem lançar exceções 

<tipo_acesso> <tipo>.<nome_método> (lista_parâmetros) throws <exceção> 

Exemplo: 

public ArrayList<String> getHistorico() throws SQLException; 

 

 3.6.2.4 – Acesso a atributos 

<tipo_campo> <classe>.<nome_campo> 

Exemplo: 

int Questao.idQuestao 

 

 3.6.2.5 – Execução de handler de exceção 

<tipo_exceção> 

Exemplo: 

SQLException 

 

 3.6.2.6 – Inicialização de classe e objeto 

<tipo_acesso_método> <nome_método> (lista_parâmetros) 

Exemplo: 

Questao.new(); 
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 3.6.3 – Pontos de Atuação (pointcuts) 

 3.6.3.1 – Estrutura 

<pointcut> ::= <tipo de acesso> <nome do pointcut> ({<lista de parâmetros>}) 

: { designador [ && |  || ] } ; 

<tipo de acesso> ::= public | private [abstract] 

<nome do pointcut> ::= { <identificador> } 

<parâmetros> ::= {<identificador> <tipo>} 

<designador> ::= [!] Call | execution | target | args | cflow | cflowbelow | 

staticinitialization | within | if | adviceexecution | preinitialization 

<identificador> ::= letter { letter | digit } 

<tipo> ::= tipos válidos do Java 

 

 3.6.3.2 – Designadores 

Abaixo segue tabela retirada do livro AspectJ – Programação Orientada a 

Aspectos com Java. 

 
Designador – ponto de 

atuação 
Descrição 

Execution Corresponde à execução de um método ou de um construtor. 

Call Corresponde à chamada para um método ou para um construtor. 

Initialization Corresponde à inicialização de um objeto, representada pela execução do 
primeiro construtor para uma classe. 

Handler Corresponde à manipulação das exceções. 

Get Corresponde à referência para um atributo de uma classe. 

Set Corresponde à definição de um atributo de uma classe. 

This Retorna o objeto associado com o ponto de junção em particular ou limita o 
escopo de um ponto de junção utilizando um tipo de classe. 

Target Retorna o objeto alvo de um ponto de junção ou limita o escopo do mesmo. 

Args Expõe os argumentos para ponto de junção ou limita o escopo de um ponto 
de atuação. 

Cflow Retorna os pontos de junção na execução do fluxo de outro ponto de junção. 

Cflowbelow Retorna os pontos de junção na execução do fluxo de outro ponto de junção, 
exceto o ponto corrente. 

staticinitialization Corresponde à inicialização dos elementos estáticos de um objeto. 

Withincode Corresponde aos pontos de junção contidos em um método ou construtor. 

Within Corresponde aos pontos de junção contidos em um tipo específico. 

IF Permite que uma condição dinâmica faça parte de um ponto de atuação. 

Adviceexecution Corresponde ao adendo (advice) do ponto de junção. 

Preinitialization Corresponde à pré-inicialização de um ponto de junção. 

Tabela 3.2 – Designadores disponíveis no AspectJ. 
 



 

29 

Os exemplos com a utilização de designadores são fornecidos juntamente com os 

exemplos de adendos. 

 

3.6.4 – Adendos (advices) 

A diferença entre os diferentes tipos de adendo disponíveis no AspectJ refere-se 

ao momento em que estes são executados assim que o ponto de junção for alcançado. A 

seguir tabela contendo os tipos disponíveis, retirada do livro AspectJ – Programação 

Orientada a Aspectos em Java. 

 
Tipo de adendo Descrição 

Before Executa quando o ponto de atuação é alcançado, mas imediatamente antes 
da sua computação. 

After returning Executa após a computação com sucesso do ponto de atuação. 
After throwing  Executa após a computação sem sucesso do ponto de atuação. 
After Executa após a computação do ponto de atuação, em qualquer situação. 

Around Executa quando o ponto de junção é alcançado e tem total controle sobre a 
sua computação. 

Tabela 3.3 – Tipos de adendo disponíveis no AspectJ. 

 

Para exemplificar a utilização de designadores e adendos é utilizada a classe 

Questao.java. O código 3.2 apresenta o código da classe questão: 

 

1. public class Questao { 

2.         public void setQuestao(args) { 

3.                 /* Operações para criar questão */ 

4.                 System.out.println(“Questão adicionada com sucesso!”); 

5.         } 

6.         public static void main (String args[]) { 

7.                 Questao q = new Questao (); 

8.                 q.setQuestao (args); 

9.         } 

10. } 

Código 3.2 – Classe Questao. 
 

O pointcut para capturar a chamada do método setQuestao() na classe Questao é 

definido como pointcut callSetQuestao() : call (public void Questao.setQuestao(..)); 

Isso cria um pointcut para todas as chamadas do método setQuestao() da classe 

Questao, às quais são capturadas antes da execução de qualquer código do método. 

Para exibir uma mensagem no console antes e depois da chamada do método 
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setQuestao, combina-se um advice ao pointcut. Conforme o código 3.3: 

 

1. public aspect  AspectoQuestao { 

2.         pointcut callSetQuestao() : call (public void Questao.setQuestao(..)); 

3.         before() : callSetQuestao() { 

4.                 System.out.println(“Antes da chamada do método setQuestao().”); 

5.         } 

6.         afer() : callExibeMensagem(){ 

7.                 System.out.println(“Depois da chamada do método setQuestao().”); 

8.         } 

9. } 

Código 3.3 – Uso de designadores e adendo para a classe Questao. 
  

 3.6.5 – Referências Recomendadas 

 Existem ótimas referências que possibilitam um maior aprofundamento sobre a 

POA e os recursos existentes na linguagem AspectJ. O leitor interessado pode consultar: 

• AspectJ – Programação Orientada a Aspectos com Java: bem estruturado e 

com uma linguagem de fácil compreensão, este livro é recomendado para  

profissionais da área de informática, estudantes e professores universitários 

interessados em conhecer mais a respeito do promissor paradigma orientado a 

aspectos. 

• Programação Orientada a Aspectos em Java: Desenvolvimento de Software 

Orientado a Aspectos: mais prática, mas sem deixar a teoria de lado, esta 

referência tem seu ponto forte nos exemplos práticos que auxiliam e estimulam 

o leitor a exercitar todo o conhecimento durante sua leitura. Acompanha um 

CD-ROM com todos os exemplos contidos no livro. 

• AspectJ in Action – Practical Aspect Oriented Programming: considerado a 

melhor referência, o livro é dividido em três partes. A primeira parte introduz a 

POA e o AspectJ. A segunda e a terceira partes apresentam exemplos de 

situações cotidianas nas quais as soluções AspectJ podem ser facilmente 

utilizadas. Recomendado para quem busca se especializar nessa área. 
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3.7 – Onde a Orientação a Aspectos Falha 

 
A maioria das abordagens de POA possui um estreito acoplamento entre 

aspectos e o código base. Mesmo se a definição dos aspectos é separada do programa 

principal, mudanças no programa principal são imediatamente requeridas na definição 

dos aspectos. Intuitivamente, desde que pontos de corte capturem pontos de junção 

baseados em alguma propriedade estrutural ou sintática, qualquer mudança estrutural ou 

sintática no programa principal pode também alterar a aplicabilidade dos pontos de 

corte e do conjunto capturado de pontos de junção [CAZZOLA; PINI; ANCONA, 

2006]. 

O trecho acima retirado do artigo Design-Based Pointcut Robustnes Against 

Software Evolution, mostra um contraste direto com o objetivo geral da POA, o qual é 

tornar os programas mais fáceis de serem lidos, gerenciados e evoluídos, fornecendo um 

novo mecanismo de modularização.  

Para entender melhor o primeiro parágrafo desse tópico pressupõe-se que seja 

definido um ponto de corte com uma recomendação associada. Esse ponto de corte 

utiliza um curinga para todos os métodos que possuam um determinado padrão nominal. 

 

1. public aspect  Geral { 

2.         pointcut setterMethod() : call(* *.set*(..));  

3.         before() : setterMethod() { 

4.                 System.out.println(“Antes da chamada de qualquer método público que possua  

5.                 qualquer tipo de retorno, quaisquer tipos e quantidades de parâmetros e seu nome  

6.                 inicia com a string set.”); 

7.         } 

8. } 

Código 3.4 – Uso de curingas para capturar métodos com certo padrão nominal. 
 

Um programador que não conheça bem o código do programa pode criar um 

método que tenha um nome compatível com esse curinga, apesar de não ser essa sua 

intenção. Isso ocasionará a execução indevida da recomendação. Seguindo a mesma 

linha de raciocínio, qualquer alteração nominal em um determinado método pode alterar 

completamente sua semântica, fazendo com que este não seja reconhecido pelo ponto de 

corte previamente definido. 
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Outro grande problema em POA é a depuração do código. Enquanto no nível 

sintático o código POA aparece em separado, ele está junto do restante do código em 

tempo de execução. Portanto, os programadores devem tomar muito cuidado ao inserir 

recomendações a fim de evitar execuções indevidas.  

Uma boa referência sobre este assunto é [STEIMANN, 2006], The Paradoxical 

Success of Aspect-Oriented Programming. O autor faz uma revisão dos propósitos da 

POA e em seguida demonstra o quanto contraditório, em certos pontos, ela se torna. 

O capítulo seguinte aborda a metodologia de software utilizada para desenvolver 

o aplicativo Banco de Questões. 
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4. Metodologia RUP 

 

Após se estudar o mundo da Orientação a Objetos e da Orientação a Aspectos se 

torna necessário definir uma metodologia para o desenvolvimento desse projeto, como 

evidenciado na afirmação a seguir. “Um ponto importante é esclarecer que AOP não 

dispensa análise e projeto de software, como alguns podem imaginar a primeira vista” 

[SOARES; BORBA, 2004].  

Optou-se pela metodologia RUP como forma de projetar um software bem 

definido e bem estruturado. O objetivo foi construir o sistema através de iterações que 

permitissem um melhor gerenciamento de mudanças e diminuição dos riscos do projeto. 

A seguir são apresentados os principais conceitos que norteiam essa metodologia, 

imensamente difundida no mundo dos projetistas de software. 

 

4.1. Conceito 

 

[KRUTCHEN, 2003] cita três definições para o Rational Unified Process: 

• O RUP é uma maneira de desenvolvimento de software que é iterativa, 

centrada à arquitetura e guiada por casos de uso. 

• O RUP é um processo de engenharia de software bem definido e bem 

estruturado. Ele define claramente quem é responsável pelo que, como e 

quando as coisas devem ser feitas. O RUP também provê uma estrutura bem 

definida para o ciclo de vida de um projeto, articulando claramente os 

marcos essenciais e pontos de decisão; 

• O RUP é também um produto de processo que oferece uma estrutura de 

processo customizável para a engenharia de software. O RUP utiliza a 

linguagem de modelagem unificada (UML) para especificar, modelar e 

documentar artefatos.  

Por ser flexível e configurável, ele pode ser utilizado em projetos de pequeno, 

médio e grande porte. 
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4.2. Elementos 

 

Segundo [KRUCHTEN, 2003], o RUP possui cinco elementos principais: papéis, 

atividades, artefatos, fluxos de trabalho e disciplinas. Um papel (ou perfil) define o 

comportamento e as responsabilidades de um determinado indivíduo ou grupo de 

indivíduos trabalhando como uma equipe. Uma atividade é uma unidade de trabalho que 

um indivíduo executa quando está exercendo um determinado papel e produz um 

resultado importante para o contexto do projeto. Um artefato é um pedaço de 

informação que é produzido, modificado ou utilizado em um processo. Eles então são os 

produtos de um projeto. 

Entende-se que papéis caracterizam os perfis dos profissionais envolvidos no 

projeto, como por exemplo, analista de sistemas, projetista etc. Quanto à atividade, ele 

(método) pode ser dividido nos seguintes passos: planejar uma iteração, encontrar casos 

de uso e atores, rever o projeto e executar testes de performances. Os artefatos podem 

ter várias formas como um modelo de caso de uso, um modelo de projeto, uma classe, 

um caso de negócio, código-fonte etc. 

A enumeração de atividades, papéis e artefatos não constituem um processo. É 

necessário saber a sequencia do desenvolvimento das atividades para que possam ser 

produzidos artefatos de valor para o projeto. Um fluxo de trabalho é uma sequencia de 

atividades que são executadas para a produção de um resultado valioso para o projeto 

[KRUCHTEN, 2003]. Os fluxos de trabalho podem ser representados por diagramas de 

sequencia, diagramas de colaboração e diagramas de atividades da linguagem de 

modelagem unificada. 

O RUP possui nove fluxos ou disciplinas, divididos em fluxos de engenharia e de 

suporte. Os fluxos de engenharia são: modelagem de negócios, requisitos, análise e 

design, implementação, teste e implantação. Os de suporte são: gerenciamento de 

configuração e mudanças, gerenciamento de projeto, e ambiente [KRUCHTEN, 2003]. 

Conforme mostra a figura 4.1 (também conhecida como Gráfico das Baleias), em 

sua arquitetura geral, o RUP possui duas dimensões: 

O eixo horizontal representa o tempo e mostra os aspectos do ciclo de vida do 

processo à medida que se desenvolve. Este representa o aspecto dinâmico do processo e 

é expresso em termos de fases, disciplinas e marcos. 
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Figura 4.1 – Arquitetura geral do RUP. 

 

O eixo vertical representa as disciplinas ou fluxos, que agrupam as atividades de 

maneira lógica, por natureza. Este representa o aspecto estático do processo e é descrito 

em termos de componentes, disciplinas, atividades, fluxos de engenharia, artefatos e 

papéis do processo. 

 

4.3. Fases de desenvolvimento 

 

Como mostra a figura 4.1 o RUP é divido em quatro fases de desenvolvimento: 

concepção, elaboração, construção e transição. A seguir um resumo com as atividades 

principais de cada fase. 

 

4.3.1 – Concepção 

As atividades principais desta fase são: 

• Formular a extensão do projeto, captando o contexto e os requisitos mais 

importantes e restrições. 

• Planejar e preparar um caso de uso de negócio e avaliar alternativas para 

gerenciamento de risco, fornecendo pessoal, plano de projeto, e intercâmbios 

entre custo, prazo e rentabilidade. 
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• Sintetizar uma arquitetura candidata, avaliar intercâmbios em projeto e avaliar 

decisões de fazer/comprar/reutilizar, de forma que custo, prazo e recursos 

possam ser calculados. 

Ao término da fase de concepção obtém-se o primeiro marco do projeto: objetivo 

de ciclo de vida. Caso o projeto falhe ao passar por este marco, pode ser cancelado ou 

repensado. 

 

4.3.2 – Elaboração 

As atividades essenciais desta fase são: 

• A visão é elaborada, e é estabelecida uma compreensão sólida dos casos de 

uso mais críticos, que dirigem as decisões arquitetônicas e planejamento. 

• São elaborados o processo, a infraestrutura e o ambiente de desenvolvimento, 

e são postos no lugar o processo, ferramentas e suporte de automatização. 

• A arquitetura é elaborada e os componentes são selecionados. São avaliados 

componentes potenciais, e as decisões de fazer/comprar/reutilizar são 

suficientemente entendidas para determinar o custo da fase de construção e 

agendar com confiança. Os componentes arquitetônicos selecionados são 

integrados e avaliados contra os cenários primários. Lições aprendidas destas 

atividades podem resultar num redesenho da arquitetura, levando em conta 

projetos alternativos ou reconsideração dos requisitos. 

Ao final da fase de elaboração está o segundo marco do projeto: Arquitetura de 

ciclo de vida. Examinam-se os objetivos detalhados do sistema e extensão, a escolha da 

arquitetura e a resolução dos riscos principais. Se o projeto não passa nesse marco, pode 

ser abortado ou repensado. 

 

4.3.3 – Construção 

Nessa fase têm-se como atividades principais: 

• Administração de recurso, controle de recurso e otimização de desempenho. 

• Desenvolvimento de componente completo e teste contra os critérios de 

avaliação definidos. 

• Avaliação de lançamentos de produto contra critérios de aceitação para visão. 
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Obtém-se aqui o terceiro marco: capacidade operacional inicial. Decide-se aqui se 

o software, os locais e os usuários estão prontos a tornarem-se operacionais sem expor o 

projeto a riscos altos. Geralmente lançam-se aqui as versões de software chamadas beta. 

A transição pode ter que ser adiada antes do lançamento, se o projeto não alcançar 

este marco. 

 

4.3.4 – Transição 

As atividades principais aqui são: 

• Engenharia de desenvolvimento específico, isto é, produzir o pacote 

comercial, saída de vendas e treinamento de pessoal de campo. 

• Afinar atividades, inclusive fixar bug e aprimoramento para desempenho e 

utilidade. 

• Avaliar as linhas bases de desenvolvimento contra a visão e os critérios de 

aceitação para o produto. 

Aqui será obtido o quarto marco: lançamento de produto. Decide-se aqui se os 

objetivos foram satisfeitos e deve-se começar outro ciclo (iteração) de desenvolvimento. 

Este marco pode coincidir com o início da fase de concepção do próximo ciclo. Cada 

iteração produz uma versão executável do produto final. 

 

 

Figura 4.2 – Iteração no RUP. 
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O objetivo deste capítulo foi apenas apresentar ao leitor noções fundamentais 

sobre o assunto. Para um aprofundamento sobre esse assunto existe uma excelente 

referência [KRUCHTEN, 2003] e um ótimo guia [RATIONAL, 2001]. 

A seguir é apresentado o aplicativo Banco de Questões.  
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5. Banco de Questões 

 

 Consoante com a apresentação dos principais conceitos que norteiam a POO, a 

POA e o RUP segue o desenvolvimento de um aplicativo acadêmico de elaboração de 

avaliações, o qual servirá para comparar esses dois paradigmas, anteriormente citados. 

Para tal desenvolvimento foram utilizadas as seguintes ferramentas: 

• Eclipse Ganymed: ferramenta IDE de código aberto para a construção de 

programas de computador.  

Link: http://www.eclipse.org/ganymede/ 

• Plugin AJDT: acoplado ao Eclipse, fornece suporte à DSOA com o AspectJ. 

Link: http://www.eclipse.org/ajdt/ 

• Plugin Visual Editor: acoplado ao Eclipse, fornece suporte ao desenvolvimento 

de aplicativos gráficos. 

Link: http://www.eclipse.org/vep/ 

• Jasper Reports: API Java open-source que possibilita a geração de formulários 

e relatórios e sua exportação para os formatos PDF, HTML, XLS, CSV e XML. 

Link: www.jasperreports.sourceforge.net/ 

• iReport: ferramenta open-source Java para geração de relatórios baseados na 

API JasperReports. 

Link: http://jasperforge.org/ireport 

• StarUML: ferramenta de código aberto utilizada para modelagem de diagramas 

UML. 

Link: http://staruml.sourceforge.net/en/ 

• PostgreSQL: sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional 

(SGBDOR), desenvolvido como projeto de código aberto. 

Link: http://www.postgresql.org/ 

• DBDesigner Fork: ferramenta de código aberto utilizada para modelagem de 

banco de dados, apresentando suporte para diversos bancos, entre eles o 

PostgreSQL. 

Link: http://sourceforge.net/projects/dbdesigner-fork/ 
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5.1 Levantamento de Requisitos e Modelagem de Negócio 

 
Visando poupar esforços através do reaproveitamento de questões previamente 

elaboradas, aplicadas e testadas; surge a ideia de desenvolvimento do BANCO DE 

QUESTÕES. Foi projetado para facilitar o gerenciamento, reaproveitamento e 

aprimoramento da coleção de questões de provas que são elaboradas por professores ao 

longo de sua vida profissional. 

 Trata-se de um aplicativo desktop de uso acadêmico que cadastra questões as 

quais (1) podem ser objetivas ou subjetivas; (2) podem apresentar diferentes graus de 

complexidade; (3) compõem-se por texto, figura e resposta e (4) refere-se a temas e 

disciplina. Permite a geração de provas por meio da seleção de questões registradas em 

um banco de dados. 

  

 

Figura 5.1 – Diagrama de Classes. 
 

 O diagrama de classes, representado acima, apresenta os principais 

“personagens” do sistema. As classes Questao e Prova são as mais importantes, pois são 

elas quem armazenam as principais informações. Existem ainda informações que 

compõem um histórico das provas elaboradas por um determinado professor para 

determinadas disciplinas com seus respectivos períodos de aplicação – o objetivo foi 

evitar que questões idênticas sejam aplicadas em períodos subsequentes. 
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Usando o Banco de Questões o professor pode: (a) construir questões; (b) obter 

questões a partir de seus códigos; (c) obter questões catalogadas pelos critérios tipo, 

grau de complexidade, histórico, temas e disciplinas; seja por critérios isolados ou por 

combinação destes, (d) elaborar questões a partir de outras já existentes, (e) selecionar 

questões para composição de um prova e também (f) obter o gabarito de provas e 

exercícios. Esses procedimentos podem ser melhor visualizados no diagrama de casos 

de uso abaixo: 

 

 

Figura 5.2 – Diagrama de Casos de Uso. 
 

 O diagrama entidade-relacionamento modelado a seguir é fruto do entendimento 

do problema em decorrência do levantamento de requisitos – fase de concepção do 

RUP.  
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Figura 5.3 – Diagrama Entidade-Relacionamento. 

 

 

5.2 Análise, Design e Implementação 

  

 O passo seguinte foi definir uma arquitetura de desenvolvimento e validá-la. 

Para tanto, foi utilizada a linguagem Java, o banco de dados Postgres e a API 

JasperReports. É importante frisar que esse processo é realizado somente na primeira 

iteração e é de fundamental importância para o bom andamento do restante do projeto. 

Nesse momento é necessário definir os casos de uso mais críticos da aplicação. 

Analisando o diagrama de casos de uso modelado e os requisitos levantados, entendeu-

se por bem, definir como críticos os casos de uso Manter Questões, Elaborar Provas e 

Visualizar Prova. 

 Após a validação dos casos de uso críticos, o passo subsequente foi implementar 

os casos de uso básicos para o funcionamento da aplicação. Isso possibilitou a produção 

de uma versão executável (beta) do software. Para isso, foram selecionados os casos de 

uso referentes ao menu de Cadastro da aplicação. Logo abaixo são apresentadas 
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algumas telas do aplicativo Banco de Questões. A interface foi a mesma nas duas 

versões. 

 

 
Figura 5.4 – Tela de login. 
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Figura 5.5 – Tela principal. 
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Figura 5.6 – Cadastro de Questões. 
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Figura 5.7 – Cadastro de Provas. 

 

5.3 Testes e Implantação 

 

 Concluídas as fases anteriores, o próximo passo foi a realização dos testes, os 

quais verificaram a completude e a corretude dos casos de uso até aqui implementados. 

Em seguida, uma release (versão beta do aplicativo) foi gerada e colocada em produção. 

Assim, concluiu-se uma iteração, também conhecida como milestone.  

 Seguindo essa linha de raciocínio, a próxima iteração foi feita através do 
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levantamento de requisitos necessários para a construção dos casos de uso referentes ao 

menu de Consulta do aplicativo. Os passos subsequentes foram idênticos aos casos de 

uso anteriores, excetuando-se a validação da arquitetura. A seguir são apresentadas as 

telas de consulta do Banco de Questões. 

 

 

Figura 5.8 – Consulta de Questões. 
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Figura 5.9 – Consulta de Provas. 
 

Após a conclusão deste ciclo foi gerado uma nova release e colocada em 

produção. Assim, concluiu-se a segunda iteração do projeto. 

No próximo tópico é feita uma análise quantitativa e qualitativa, demonstrando 

os benefícios e malefícios do uso da POA em relação ao uso POO. 
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6. Comparativo entre POO e POA 

 

Baseando-se no aplicativo construído em duas versões, OO e OA, foi feita uma 

análise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos onde foi possível obter as 

seguintes conclusões.  

 

6.1 Vantagens da POA sobre a POO 

 

 Foi possível constatar diversos benefícios que o surgimento da Programação 

Orientada a Aspectos trouxe em relação à Programação Orientada a Objetos. Dentre eles 

pode-se destacar: 

 

  6.1.1 – Melhor modularização 

 Foram definidos diversos módulos, separados fisicamente em arquivos do tipo 

.aj, com características específicas como: segurança, tratamentos de exceções, auditoria, 

controle de conexão e apresentação. Isso possibilita o tratamento de assuntos 

transversais em classes individuais tornando o código mais conciso e fácil de manter. 

Dessa forma, uma organização que utilize a POA para o desenvolvimento de seus 

aplicativos conseguirá reduzir custos e aumentar sua produtividade. Esses, por sua vez, 

são objetivos primordiais de qualquer empresa! 

 Para uma melhor visualização da boa modularização que a POA possui, o plugin 

AJDT, utilizado no eclipse, fornece uma ferramenta chamada Visualizer. Ela permite ao 

programador visualizar os pontos de atuação dos aspectos nas diversas classes do 

sistema. 
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Figura 6.1 – Ferramenta Visualizer do plugin AJDT. 

 
 Na imagem acima, o frame à esquerda apresenta todas as classes pertencentes ao 

pacote negocio com destaque aos aspectos que as “atravessam”. À direita encontram-se 

todos os aspectos implementados do sistema. Ao clicar-se em um desses traços 

coloridos é apresentado o trecho do código Java que é atacado por aquele aspecto. 

sistema. Para o código acima é possível observar os pontos capturados pelos aspectos. 

 

  6.1.2 – Menos responsabilidades em cada parte 

 Foi possível constatar que ao se utilizarem aspectos para tratar questões relativas 

à abertura e fechamento do banco, log do sistema e tratamento de exceções elimina-se o 

código replicado. Assim, a repetição de trechos de código como blocos “try catch” ou 

"Banco.conectar()" é evitado. Portanto, as classes passam a ter menos responsabilidades 

no contexto do sistema. Isso torna o código mais “enxuto”, facilitando sua manutenção. 
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public aspect ControleConexao { 

 int numConexoes = 0; 

 

 pointcut AcessaBanco() : execution(public static * 

dados.Banco.exec*(String)); 

 

 before(): AcessaBanco() { 

  Banco.conectar(); 

  numConexoes++; 

 } 

 

 pointcut LiberaBanco() : execution(public static * negocio.*.*(..)); 

 

 after(): LiberaBanco() { 

  for (int i = 0; i < numConexoes; i++) 

  Banco.fechar(); 

 numConexoes = 0; 

 } 

} 

Código 6.1 – Aspecto que controla os pontos de abertura e fechamento do banco de dados. 

 

public class Questao { 

     ... 

     public static boolean addQuestao(Questao q, boolean variante){ 

     //Código que implementa a adição de uma dada questão no banco de dados. 

     } 

     ... 

}  

Código 6.2 – Método addQuestao da classe Questão gerenciada pelo aspecto ControleConexao. 

 
 Observe que a classe Questao não mais possui chamadas intrusivas aos métodos 

conectar() e fechar() da classe Banco (ver código 2.1). Isso agora é controlado pelo 

aspecto ControleConexao que gerencia toda a abertura e fechamento do banco para a 

execução de operações como inserção, edição e remoção de dados. 

 
  6.1.3 – Evolução facilitada 

 Com a definição do aspecto Auditoria, tratou-se a questão de log do sistema por 

meio de um aspecto genérico. Assim, a criação de novas classes não necessitará alterar 

o aspecto definido anteriormente para efetuar o log das mesmas. Lembrando que para 

isso deve ser respeitado o padrão de nomenclatura definido nos pontos de corte.  
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public aspect Auditoria { 

 

 pointcut Logging() :  

  execution(public static * negocio.*.add*(..)) ||  

  execution(public static * negocio.*.edit*(..)) ||  

  execution(public static * negocio.*.rem*(..));  

 

 after() : Logging(){ 

String nmMetodo =   

thisJoinPointStaticPart.getSignature().getName(); 

  if (!TratamentoExcecao.isExcecao()) 

   regLogging("SIM", nmMetodo); 

 } 

 

 public static void regLogging(String sucesso, String nmMetodo){ 

  

String sql_addLogTrack = "INSERT INTO logging(usuario_idUsuario, 

dsSucesso, dsLogging, dtHora) VALUES 

'"+FrmLogin.getIdUsuario()+"', '"+sucesso+"', '"+nmMetodo+"', 

'"+new Date()+"')"; 

  Banco.executarComando(sql_addLogTrack); 

  TratamentoExcecao.setExcecao(false); 

 } 

 

} 

Código 6.2 – Aspecto responsável pelo controle de logging do sistema. 
 

 Trabalhando em conjunto com o controle de log do sistema, o controle de 

exceções, implementado abaixo, captura qualquer exceção ocorrida no programa e a 

envia ao aspecto de Auditoria para que o log detalhado seja registrado no banco de 

dados.  

 

public aspect TratamentoExcecao { 

 private static boolean excecao = false; 

 ... 

 /** 

  * Captura qualquer método em qualquer lugar do projeto 

  */ 

pointcut printStackTrace(): execution(* *.*(..)) && 

!within(TratamentoExcecao); 

 

after(Exception e) returning: call(* *.printStackTrace(..)) && 
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target(e){   

String nmMetodo = 

thisJoinPointStaticPart.getSignature().getName(); 

  StringWriter sw = new StringWriter(); 

  e.printStackTrace(new PrintWriter(sw)); 

Auditoria.regLogging("NAO", nmMetodo + " - " + sw.toString());   

 }  

 ... 

} 

Código 6.3 – Aspecto que controla as exceções do programa. 
 

 6.1.4 – Mais possibilidades de reutilização 

 Nota-se que o aspecto genérico de log geral do sistema pode ser reutilizado em 

qualquer outro sistema, sem ser necessário alterar o seu código. Para tanto, é válido 

frisar que devem ser seguidos o padrão de nomenclatura definido nos pontos de corte do 

aspecto de log. Isso acelera o desenvolvimento de automatização de processos, 

favorecendo a produtividade de uma organização.  

 

 6.1.5 – Redução do número de linhas de código 

 Foi feita uma contagem do número de linhas de código gerada por cada versão 

do aplicativo, onde se obtiveram os seguintes resultados:  

 

Versão Linhas de código 

OO 8417 

OA (sem nova 
funcionalidade) 8078 

OA (com nova 
funcionalidade) 8179 

Tabela 6.1 – Número de linhas de código geradas pelas versões OO e OA do aplicativo Banco 
de Questões. 

 
 Analisando os dados obtidos, observou-se uma pequena redução no número de 

linhas do aplicativo feito em OA. Essa redução é proporcional à quantidade de aspectos 

que forem implementados: quanto mais aspectos, menos código replicado e 

consequentemente menos linhas de código geradas. É importante frisar que não foram 

analisados todos os possíveis casos onde a POA poderia ser aplicada nesse software, 

apenas os casos principais. Portanto, a redução de código poderia ser ainda maior. 
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Figura 6.2 – Quantidade de linhas de código nas diferentes versões do aplicativo. 

 
 Deve-se observar também que com a OA uma nova funcionalidade foi 

implementada. No final, foi possível se obter um software com mais funcionalidades e 

menos linhas de código! 

 

 6.1.6 – Novas funcionalidades sem alterar código existente 

 Foi implementado o caso de uso Visualizar Logging no aspecto Apresentação 

visando definir um módulo responsável por novas funcionalidades da camada de 

apresentação do sistema. Essa característica possibilita ao desenvolvedor prover novas 

funcionalidades ao sistema e, por conseguinte, ao usuário, de forma que não seja 

alterado nenhum código previamente escrito. Dessa maneira, evita-se o problema do 

surgimento de efeitos colaterais provenientes de alterações indevidas, que são comuns 

em POO, pois nada do que foi desenvolvido antes será modificado. Portanto, qualquer 

problema que vier a surgir será tratado no aspecto que o causou. Assim, limita-se o 

escopo do problema obtendo, mais uma vez, ganhos com produtividade. 

 

privileged aspect Apresentacao { 

... 

pointcut GerarOpcaoLogging (): call(private JMenu getMnuAjuda()); 

 

/** 

* Criar o item de Logging para o menu Ajuda 

*/ 

after(final FrmPrincipal jframe) : GerarOpcaoLogging () && 

target(jframe){ 

//Código Java que implementa a adição de uma opção de 

geração de relatório de logging do sistema. 

} 
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} 

Código 6.4 – Criação da opção de geração de relatório de logging do sistema através de um 
aspecto. 

 

 

6.2 Desvantagens da POA sobre a POO 

 
 Apesar de todos os benefícios gerados pelo uso da POA em relação ao uso da 

POO, é importante destacar alguns pontos negativos que devem ser analisados antes de 

se adotar esse novo paradigma de programação. Dentre eles pode-se destacar: 

 

 6.2.1 – Pouco material de pesquisa disponível 

 Por se tratar de um paradigma de programação mais recente, uma das maiores 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento desse trabalho foi a limitação de 

fontes didáticas disponíveis para a busca de conhecimento sobre esse assunto. Apesar da 

existência de alguns bons livros (ver tópico 3.6.5), a POO leva bastante vantagem sobre 

a POA nesse quesito, pois é um paradigma já consolidado e amplamente difundido. 

 
 6.2.2 – Compilação mais lenta 

 Foi possível observar, durante o desenvolvimento desse projeto, que o processo 

de compilação em POA é mais lento que em POO. Muito provavelmente isso se deve ao 

fato de antes da compilação ocorrer um processo realizado pelo Combinador Aspectual 

(Aspect Weaver). Como dito anteriormente, ele combina as classes escritas em 

linguagem de componentes, nesse caso, Java, com as classes escritas em linguagens de 

aspectos, AspectJ (ver figura 3.4). A criação desse código intermediário, que precede a 

compilação, gera atrasos. 

  
 6.2.3 – Limitações técnicas 

 Ao longo últimos anos as ferramentas de desenvolvimento em POA vem 

evoluindo, porém ainda possuem um longo caminho a percorrer, em particular o 

AspectJ. Isso se deve ao fato de limitações técnicas encontradas durante o 

desenvolvimento desse trabalho, mais especificamente na captura de atributos de 

objetos, de diferentes tipos, em diferentes métodos que possuem o mesmo padrão de 

nomenclatura. Para esclarecer isso melhor, destaca-se um exemplo relacionado a esse 

problema. 
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 O objetivo inicial foi criar um aspecto genérico que disponibilizasse o processo 

de registro de rastreamento de ações do usuário durante a execução de operações do 

programa. Esse processo é conhecido como tracking.  

 

public aspect Auditoria { 

       ... 

 pointcut Tracking() :  

  execution(public static * negocio.*.add*(..)) ||  

  execution(public static * negocio.*.edit*(..)) ||  

  execution(public static * negocio.*.rem*(..));  

  

 after() : Tracking(){ 

     ���� Object objeto = thisJoinPoint.getArgs()[0]; 

  ... 

 } 

 ... 

} 

Código 6.5 – Aspecto para registrar tracking do usuário. 
 
 A seta vermelha indica o momento da captura da instância do objeto em questão 

(Disciplina, Tema, Questao, Prova ou Usuario). Em seguida, seria necessária a captura 

do atributo que começa com a string id. Assim, seria capturado o identificador do objeto 

criado pelo banco de dados. O objetivo posterior seria inserir numa tabela de Tracking o 

registro com os detalhes da operação. Porém, o AspectJ não fornece suporte a esse tipo 

de funcionalidade, tornando certas operações inviáveis. 

 A seguir são feitas as conclusões acerca deste TCC, assim como é destacada a 

importância do mesmo na formação acadêmica dos seus autores. 
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7. Conclusões 

 

 Realizadas as análises do capítulo anterior, este capítulo finaliza o trabalho 

apresentando as conclusões finais e sugestões para trabalhos futuros que possam agregar 

valor a esse estudo. 

 

7.1 Conclusões Finais 

 
Após análise deste trabalho foi possível observar que, apesar do número menor de 

linhas de código na aplicação OA, não se obtém uma aplicação significativamente mais 

rápida. Isso se deve ao fato de que apesar das linhas não estarem sendo replicadas no 

código em POA, as mesmas estão presentes através do Combinador Aspectual no 

momento da execução do aplicativo, o que provoca praticamente o mesmo tempo de 

resposta entre uma ação e outra, em ambos. 

Observou-se uma grande melhora na legibilidade do código escrito em POA em 

relação ao código escrito em POO, devido a não replicação de código. 

Em relação à manutenabilidade verificou-se grande avanço na POA, pois com 

poucas linhas de código foi implementada nova funcionalidade, por meio de um 

aspecto, sem que este alterasse o código principal da aplicação. 

A POA cumpre bem o papel a que se propõe: corrigir as falhas da POO. Porém, 

para desenvolver diretamente em POA, o profissional precisa ter alguma experiência 

anterior com aspectos. Pois, somente assim, quando estiver programando na linguagem 

de componentes, o desenvolvedor pode perceber um potencial ponto de junção e 

imediatamente escrever um aspecto que se adéque ao problema, eliminando ali uma 

possível replicação do código e diminuindo o tempo de desenvolvimento. Isso resulta 

em aumento de produtividade e redução de custos. Elementos-chave de qualquer 

organização! 

Evidente que a POA tem muito a evoluir, porém os diversos benefícios advindos 

do seu uso já podem ser facilmente sentidos. Maior produtividade e reusabilidade como 

também melhor legibilidade, manutenabilidade e modularização são características que 

tornam a POA um paradigma com um futuro bastante promissor. Porém isso dependerá 

muito de investimentos e do empenho de seus desenvolvedores em torná-la um 

paradigma cada vez mais simples, moderno e eficiente.  

Por último, é necessário destacar a importância desse Trabalho de Conclusão de 
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Curso na formação acadêmica dos seus autores. Para isso, é válido frisar que uma 

formação acadêmica sólida e crítica, seja na sua dimensão humanística ou mesmo 

técnica, se constrói a partir da concepção do “educar pela pesquisa”. Pela pesquisa o 

educando tem a possibilidade de ultrapassar o “já estabelecido” que é “ensinado” pelos 

educadores e mergulhar num universo marcado pela busca permanente de novas ou 

aprofundadas respostas para suas inquietações e interrogações. Trata-se de assumir uma 

dinâmica marcada pelo “educar pela pesquisa” [MIANI, 2005]. Sendo assim, esse 

trabalho foi de fundamental importância por nos fazer buscar e solidificar nosso 

conhecimento como também nos auxiliar a produzir conhecimento, à medida que a 

pesquisa foi sendo desenvolvida.  

 
 
7.2 Trabalhos Futuros 

 
Como dito anteriormente, muitos pesquisadores acreditam que Desenvolvimento 

de Software Orientado a Aspectos é uma disciplina bastante promissora. Levando-se em 

conta que o foco desse trabalho baseou-se na programação e não no desenvolvimento, 

seria interessante como um trabalho de extensão, modelar o sistema aqui estudado em 

aspectos e compará-lo ao modelo orientado a objetos. O artigo Uma ferramenta CASE 

para o Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos apresenta uma ferramenta 

para apoiar a DSOA nas primeiras fases do processo. A importância desse trabalho 

deve-se ao fato de buscar modelar um sistema baseando-se em aspectos através da 

notação UAE (UML-based Aspect Engineering), especialmente desenvolvida para esse 

propósito. Assim, fornece meios para que se possa modelar o sistema aqui estudado, 

através de seus aspectos, com o uso da ferramenta MVCASE, disponível em 

http://www.recope.dc.ufscar.br/mvcase/. 

Pelo fato da orientação a aspectos ser um paradigma de programação bastante 

recente (1997), se comparado com a orientação a objetos (1967), é fácil encontrar 

resistência e até rejeição à sua utilização. Seus benefícios ainda não foram 

profundamente estudados e analisados, haja vista a falta de dados estatísticos que 

comprovem sua eficácia. Sendo assim, urge a necessidade de aprofundar tais estudos 

avaliando a qualidade dos artefatos produzidos num projeto de software orientado a 

aspectos. O artigo Avaliação da Qualidade de Documentos de Requisitos Orientado a 

Aspectos é importante, pois busca desenvolver métricas abstratas, que com o auxílio de 
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diretrizes, posam ser instanciadas para medir um documento de requisitos orientado a 

aspectos que foi elaborado segundo qualquer abordagem. Assim, serve de base para um 

estudo mais aprofundado sobre a uma análise qualitativa dos diversos artefatos 

produzidos em um projeto de software orientado a aspectos.  
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APÊNDICE A – Instalação e Configuração do Banco de Questões 

 
 
 Primeiramente, para poder utilizar o Banco de Questões, deve-se instalar o 

banco de dados PostgreSQL que acompanha o CD. Para isso, acesse a pasta 

Ferramentas e execute o arquivo postgresql-8.4.1-1-windows.exe. 

 

 

Figura A1 – Tela inicial de instalação do PostgreSQL. 

 

 Pressione o botão “Next >” nas telas seguintes até iniciar o processo de 

instalação. Na opção de criar senha defina a seguinte: 27648592. Ao final da instalação, 

desmarque a opção “Launch Stack Builder at exit?” e clique em Finish. 
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Figura A2 – Atualizador do PostgreSql. 

 
 Concluído o processo de instalação do PostgreSQL é necessário agora executar 

um script que irá criar o banco de dados do aplicativo. Para isso execute o aplicativo 

pgAdmin. Em seguida, dê um duplo clique no Servidor PostgreSQL 8.4 

(localhost:5432) e entre com sua senha definida durante a instalação. Nesse servidor 

acesse a estrutura Banco de Dados � postgres. Clique no botão SQL Editor 

do menu superior como mostra a figura abaixo. 

 

 

Figura A3 – Editor SQL. 

 
 Abra o arquivo script_BANCO.sql que se encontra na seguite estrutura de pastas 

do CD ..\Projeto - Banco de Questões\Artefatos\modelagem\. Em seguida pressione a 

tecla F5. Espere alguns instantes até ser exibida uma mensagem confirmando a criação 

do banco de dados BancoQuestoes.  Feito isso, devemos agora criar as tabelas do banco. 

Para isso, feche o pgAdmin e o execute novamente. Dê um duplo clique no novo banco 
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de dados BancoQuestoes e clique no botão SQL Editor. Repita o mesmo processo para o 

arquivo script_TABELAS.sql. 

 Feito isso o banco de dados do aplicativo Banco de Questões está criado e 

pronto para ser utilizado. Faça uma cópia do arquivo Banco de Questões.jar, disponível 

na pasta Projeto - Banco de Questões, para sua área de trabalho e o execute. Faça o 

login com o usuário administrador do sistema. Usuário: ADMIN - Senha: MASTER. 

Crie um novo usuário para o sistema através do menu Cadastro � Usuário. Em seguida, 

feche o aplicativo e o execute novamente fazendo o login com seu novo usuário, o qual 

dará acesso às opções de gerenciamento de questões e avaliações. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


