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ResumoReuso de software é um processo recorrente no 

ciclo de desenvolvimento de software, o artigo visa 

apresentar os principais conceitos e técnicas associados a 

este processo vital para competitividade das empresas de 

desenvolvimento de software. 
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concepts and techniques associated with this vital process 
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I. INTRODUÇÃO 

Reuso de software é um tema recorrente no ciclo 

de desenvolvimento de software, constantemente 

projetistas se deparam com a questão devemos adotar um 

componente? Devemos investir para projetar um 

componente para uso futuro? Ou ainda simplesmente 

adotemos a criação do software sempre do início sem 

nenhuma reutilização? 

Estas frequentes perguntas são complexas de se 

responder pois estão associadas a eventos futuros poucos 

controlados e incertos. Construir componentes são 

substancialmente mais caros inicialmente, porém a 

utilização frequentemente, o reuso barateiam o processo 

de reuso ao longo do tempo, quanto mais cenários for 

aplicado o componente maior será o custo benefício. 

A tarefa de criar softwares orientados a reuso 

não é trivial demanda utilização de várias técnicas, 

qualificação da equipe e apoio da diretoria. Implica 

diretamente nas fases de design e desenvolvimento do 

projeto além de influenciar a manutenção e 

extensibilidade do produto. 

Este artigo visa apresentar uma visão geral dos 

elementos que compõe o reuso de software. O documento 

está organizado da seguinte maneira, a seção 2 

apresentará os conceitos associados ao reuso, a seção 3 

apresenta vantagens e desvantagens, a seção 4 apresenta 

as principais técnicas para reutilização, a seção 5 

apresenta detalhadamente o desenvolvimento baseado 

em componentes, a seção 6 apresenta um processo para 

desenvolvimento de componentes denominado UML 

Components apresentando detalhes inerentes do processo 

de criação de um componente. 

 

II. CONCEITOS 

Esta seção apresentará os conceitos inerentes do 

reuso e posteriormente da orientação a objetos. 

 

A. Reuso 

Reutilização de software é um desejo antigo da 

comunidade de desenvolvimento de software relatado 

por diversos autores na literatura sendo um dos primeiros 

relatos, datado de 1968 quando Mcllroy na conferência 

da OTAN apresentava pesquisas a respeito dos 

benefícios da reutilização de componentes (1).  

O conceito de reuso é o processo de construção 

de software baseado em software existente (1). O 

processo de reutilização permite a reutilização de todos 

os artefatos do produto de software sejam eles códigos 

fonte, códigos compilados, documentação e diagramas 

envolvidos no processo de criação (2). Reuso de software 

implica em reaproveitamento de componentes, enquanto 

que reutilização é extensível a todos os artefatos do 

produto (3). 

 A motivação para os esforços na área de reuso 

estão relacionadas a economia de tempo que 

consequentemente reduz custos, e a redução do esforço 

de desenvolvimento. Também deve ser ressaltado que ao 

utilizar componentes previamente criados e testados 

aumenta o nível de qualidade do produto. 

Embora os problemas de reuso remontem a 

década de 60 e existem diversos esforços para construção 

de frameworks que facilitem a prática, este problema tem 

se mostrado bastante complexo de ser solucionado. Haja 

visto que poucas organizações conseguiram efetivamente 

aplicar o reuso de forma sistemática e com sucesso (1). 

Reuso é uma decisão visionária e estratégica da 

organização (4). Ela implica em criação de processos que 

uniformizem a prática do reuso na empresa. Demanda 

profissionais capacitados que consigam projetar e 

implementar de forma que atinja os objetivos do reuso, 

mas não tornem o produto extremamente caro devido 

esforços que somente serão recompensados em um futuro 
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incerto, isto ocorre porque o produto software em geral 

sofre com as constantes mudanças do cenário. 

O reuso de software pode ser abordado de 

diversas formas, umas das principais é o 

desenvolvimento baseado em componentes, nesta 

modalidade são construídas bibliotecas de classes que 

fornecem aos elementos que consomem o componente 

uma série de funcionalidades de maneira abstrata e 

encapsulando elementos técnicos não interessantes ao 

desenvolvedor que consome o componente. 

A reutilização é constituída de quatro aspectos 

abstração, seleção, adaptação e integração, abaixo será 

explanado cada um (1). 

 Abstração: Principio essencial da 

reutilização, para a criação de componentes 

primeiramente devemos entender o contexto e os 

elementos que cercam o artefato objeto da reutilização, 

de forma que quem reutilizar o artefato possa saber se ele 

atenderá suas expectativas, se será necessário adaptações, 

ou ainda se não poderá ser reutilizado. Caso um artefato 

demande muito tempo para análise se pode ou não ser 

reutilizado, deve se repensar o artefato como objeto de 

reutilização pois precisa se tornar mais claro suas 

interfaces e documentação. 

 Seleção: Bibliotecas de software 

tendem a se muito grandes e envolvendo muitos artefatos 

reutilizáveis. Nestes cenários a pesquisa e seleção de 

componentes pode ser tornar uma tarefa árdua e custosa. 

A gestão das bibliotecas preferencialmente deve conter 

elementos que agilizem esse processo como índices, 

catálogos e busca automática. 

 Adaptação: Idealmente qualquer 

componente pode ser utilizado em um contexto diferente 

para o qual foi projetado. Na abordagem de reuso é 

determinante estimar o tempo necessário para adaptação 

de um componente entre contextos, as abordagens de 

desenvolvimento para reduzir este tempo tendem a 

criação de componentes genéricos e independentes 

reduzindo o nível de acoplamento ente os elementos. 

 Integração: Refere-se a dificuldade 

inerente da constituição da arquitetura final pois o 

software a ser produzido é composto das diferentes 

arquiteturas que compõe os componentes utilizados. A 

integração traz uma série de dificuldades como 

padronização de interface, previsão de adaptações e 

realização de testes que validem funcionalidade em nível 

de sistema.   

Os preceitos para que seja feita a prática do 

reuso, estão ancorados nos paradigmas da orientação a 

objetos, que permitiu criar-se um ambiente propicio para 

prática. 

 

B. Orientação a objetos 

O paradigma da orientação a objetos oferece 

uma abordagem diferente da programação estruturada, 

enquanto na programação estruturada o desenvolvimento 

era sequencial havendo a construção de algoritmos, mas 

                                                           
1 XP – Extreme Programming: XP é uma metodologia ágil destinada a equipes pequenas e cenários de constantes mudanças. 

a organização do código deixava a desejar e era complexo 

as possibilidades de reutilização. Frequentemente havia 

problemas de duplicação de código, uma vez que cada 

algoritmo continha todo o código referente a que se 

propôs, e na necessidade de criar variações do código 

normalmente era duplicado e alterado (5).  

A gestão do código era muito complexa, 

algumas empresas apresentaram esforços em 

documentação do código, mas esta prática é bastante 

questionável uma vez que costumeiramente não era 

documentado as alterações decorrentes dos ciclos de 

mudanças e também os desenvolvedores não 

consultavam a documentação ao iniciar suas atividades. 

A orientação a objetos baseia-se nos seguintes 

elementos abstração, encapsulamento, herança e 

polimorfismo, em metodologias como XP 1destaca-se 

práticas que visam menos documentação inclusive de 

comentários, mas que o código seja “limpo” e de fácil 

entendimento, prevê-se que o código esteja bem 

segmentado de forma que ao introduzir um novo membro 

na equipe, haja poucas dificuldades ao iniciar os 

trabalhos em um projeto já existente (2). 

 Classe é a descrição de um grupo de 

objetos com propriedades comuns. Classes representam 

o molde de um objeto, informa todas as características 

para que seja construído um determinado objeto. 

 Objeto é a instância de uma classe 

criada em tempo de execução, cada objeto tem uma cópia 

dos dados definidos de uma classe, encapsula o estado e 

comportamento de uma classe. Os objetos trocam 

mensagens entre si e são ativados pelos processos de 

troca de mensagens ocorridas no fluxo do software. 

 Abstração pode ser definida como a 

capacidade de representar elementos reais através de 

outras formas como diagramas. Na orientação objetos as 

classes são representações de elementos reais do contexto 

do software que precisam ser tratados e utilizados para 

solução do problema.  

 Encapsulamento é uma técnica 

utilizada para garantir a ocultação das informações, esta 

técnica visa simplificar o processo de criação de 

software, por exemplos ao criarmos um componente que 

seja responsável pela gestão de arquivos, o 

desenvolvedor que consumir o componente ao fazer uso 

de métodos que gravem ou leiam os arquivos, não deve 

precisar ter conhecimento a respeito dos procedimentos 

internos envolvidos com verificação de permissões em 

pastas que serão gravadas, estes tratamentos devem ser 

responsabilidade do componente, e ficam transparente 

para o consumidor do componente. 

 Herança são mecanismos que 

permitem a reutilização de atributos, métodos, eventos 

entre classes. Através da herança é possível definir 

classes genéricas, também conhecidas como 

superclasses, que contenha métodos, atributos, eventos, e 

subclasses que são criadas a partir da herança com a 

superclasse, as subclasses irão conter por definição todos 
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os elementos da superclasse, e também será possível 

haver elementos específicos da subclasse, também é 

possível redefinir comportamentos da superclasse devido 

a especificidade da subclasse. 

 Polimorfismo é a qualidade ou estado 

de um objeto ser capaz de assumir diferentes formas, esta 

capacidade permite que objetos se comportem emitindo 

diferentes respostas para uma mesma mensagem de 

solicitação. 

 

III. VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Nesta seção iremos abordar quais os benefícios 

da abordagem da orientação a objetos para práticas de 

reuso de software. Também será apontado pontos que 

podem ser desvantajosos se mal observados ao praticar o 

reuso de software. 

 

A. Vantagens  

Ao praticar o reuso a organização irá obter os 

seguintes benefícios se bem estruturado a forma de 

utilização (2) (3). 

 Reaproveitamento: Classes projetadas 

para reutilização em vários sistemas, para isso o esforço de 

desenvolvimento do componente deve envolver maior 

capacidade de abstração de forma a atender uma maior 

quantidade de cenários em que o componente possa ser 

utilizado. 

 Estabilidade: As classes desenvolvidas 

para reuso são testadas em diferentes cenários e 

aperfeiçoadas com o passar do tempo, isto leva a 

estabilidade do componente tornando o confiável, em 

decorrência podemos considerar que ao consumir 

componentes estáveis e confiáveis reduziremos os esforços 

de desenvolvimento e teste, uma vez que o componente já 

passou por estas etapas. 

 Projetistas pensam no comportamento 

dos objetos e não em detalhes de baixo nível: Este 

benefício permite que os projetista foquem seu trabalho em 

resolver a solução em alto nível, verificando quais 

componentes podem melhor atender e integrar a solução 

sem a necessidade de preocupar-se em projetar soluções 

que já foram objeto de análise e solucionados em projetos 

anteriores. 

 Desenvolvimento acelerado: Sistemas 

são criados com componentes existentes, que são 

adaptados e integrados em projetos específicos de 

software. 

 Biblioteca de classe corporativa: 

Empresas podem desenvolver bibliotecas de classe 

próprias utilizando padrões e focadas em necessidades 

internas. Através disto pode se acelerar diversas atividades 

recorrentes da organização. 

 Expansível: Componentes por 

definição são expansíveis através do polimorfismo é 

possível agregar a qualquer momento mais funções ao 

                                                           
2 CASE - Computer-Aided Software Engineering: São ferramentas que auxiliam nas atividades do ciclo de vida do desenvolvimento de software. 

componente. Entretanto deve-se observar os impactos na 

compatibilidade, quando alterado o componente. 

Todos os benefícios acima culminam para a 

redução do esforço de trabalho, redução do tempo gasto 

em desenvolvimento, redução de custos no 

desenvolvimento de software. 

 

B. Desvantagens 

Ao praticar o reuso devemos estar atentos e 

observar os seguintes elementos (1). 

 Aumento dos custos de manutenção 

isto pode ocorrer quando não se tem acesso ao código 

fonte do componente, caso isso ocorra após o 

componente já ter sido utilizado no projeto de software, 

pode ser necessário a troca do componente por outro, pois 

o componente não tem um grau de adaptabilidade 

suficiente para atender à necessidade. 

 Falta de ferramentas de apoio: Existem 

poucas ferramentas CASE 2para se trabalhar com 

componentes já existentes de forma genérica, 

normalmente ferramentas de apoio estão associadas ao 

fabricante do componente, isto pode dificultar fases de 

modelagem do projeto, ou extração de modelos a partir 

de um componente pronto. 

 Falta de suporte: Componentes criados 

por terceiros trazem consigo padrões oriundos de outro 

local e grau de maturidade no desenvolvimento em 

relação ao desenvolvedor que consome o componente. 

Caso não esteja bem documentado o componente, por 

vezes pode ocorrer de o desenvolvedor reescrever rotinas 

ou utilizar de forma errônea o componente, tudo 

ocasionado pela falta de conhecimento em relação ao 

componente, problemas mais graves incluem no 

andamento do projeto descobrir bugs no componente e 

não haver suporte para contornar o erro ou conhecimento 

para correção do componente, estes fatos podem 

comprometer projetos inteiros pois resultarão em 

esforços de análise, desenvolvimento e até mesmo 

reavaliação da arquitetura.  

  Manutenção de uma biblioteca de 

componentes: A administração dos componentes precisa 

ser rigorosa utilizando a gestão de configuração e 

mudanças, versionamento do componente, geralmente 

diferentes versões de componentes exigem diferentes 

requisitos e apresentam diferentes funcionalidades é 

possível que um sistemas que consuma a versão mais 

antiga do componente pare de funcionar ao atualizar o 

componente, pois precisa ser revisto suas chamadas a 

interfaces do componente. A manutenção da biblioteca 

deve gerenciar estas situações de forma que o 

desenvolvedor tenha condições de saber os impactos no 

produto ao utilizar uma nova versão. Boas práticas na 

criação de componentes incluem manter a 

compatibilidade com as versões anteriores já que 

componentes são consumidos em larga escala, mas nem 

sempre é possível atender este critério. 
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IV. TÉCNICAS PARA REUTILIZAÇÃO DE 

SOFTWARE 

Esta seção irá apresentar as principais técnicas 

para construção de software orientado a reuso. 

 

A. Desenvolvimento baseado e componentes 

Esta é uma das principais técnicas para a 

construção de softwares orientados a reuso. Nela prevê-

se um esforço maior nas fases de projeção do componente 

a fim de criar uma solução estável e que permita 

adaptabilidade e estabilidade. Abordaremos 

detalhadamente esta técnica na seção V. 

 

B. Linguagem Específica de Domínio 

Linguagem Específica de Domínio (DSL – 

Domain Specific Language) são pequenas linguagens 

focadas em atender determinado domínio de problema 

(1). 

O desenvolvimento de sistemas envolve 

basicamente a captura de conhecimento presentes nas 

áreas de negócio e traduzidos por um analista de sistema 

em conceitos, diagramas e codificação de software que 

represente soluções ao domínio de problema abordado. 

No caso das DSLs também ocorre o processo de 

captura de conhecimento conforme descrito acima, 

entretanto este conhecimento é refletido em bibliotecas 

bem definidas para o domínio do problema, segmentando 

a solução. Isto permite que desenvolvedores da solução 

completa consumam este conhecimento referente ao 

domínio do problema, de forma transparente, 

encapsulado, sem efetivamente saber detalhes da área de 

negócio. 

DSLs não necessariamente irão ser refletidas em 

programa executável, existe a possibilidade de serem 

uma linguagem que especifica a forma de configuração, 

por exemplo arquivos XML de configuração, ao ser 

definidas tags e seus significados para o funcionamento 

do software, já permitem serem enquadrados como DSL. 

Como vantagens dessa abordagem podemos 

citar que uma vez que a solução para o domínio de 

problema, todas as regras de negócio, estão contido em 

um contêiner, por exemplo biblioteca de classes ou 

webservices, ao se criar outro software para o mesmo 

domínio, a nova solução precisará apenas criar as 

interfaces com o usuário e consumir a DSL representada 

através deste contêiner. 

DSL também é considerado um elemento 

facilitador na criação de um vocabulário comum que 

aproxima a área de negócio e a área técnica. A definição 

da DSL contém uma série de palavras chaves que contém 

significância para área de negócio e para área técnica. 

 

C. Programação Generativa 

A definição de programação generativa é 

automação de manufatura de produtos intermediários e 

finais (1). Através dessa técnica pretende-se que artefatos 

de software sejam gerados automaticamente. 

O principal exemplo da programação generativa 

é o resultado do trabalho do compilador, neste caso o 

compilador recebe os diversos arquivos de código fonte 

produzidos na fase de implementação e compila gerando 

um arquivo executável. 

Outro exemplo são os templates de código 

oferecidos pelas interfaces de desenvolvimento, por 

exemplo ao criar-se uma classe utilizando o Netbeans, 

Eclipse ou Visual Studio, é gerado um arquivo de código 

contendo uma série de comandos, todo esse código 

gerado poupa tempo do desenvolvedor e representam 

uma parte repetitiva no processo de desenvolvimento.  

Ainda podemos ressaltar que as interfaces de 

desenvolvimento oferecem formas visuais para 

configurações e definições que refletem em código fonte 

gerado automaticamente, a modelagem objeto relacional 

para banco de dados da Microsoft denominada Entity 

Framework após algumas interfaces de configuração gera 

classes que representam cada tabela pertencente a um 

banco de dados e as relações entre elas. Isto representa 

uma quantidade de código gerada bastante significante, 

reduzindo os esforços da empresa, outros benefícios 

incluem código mais legível que reduz o bloqueio quando 

outros desenvolvedores precisam fazer alterações em 

código não criado por eles, é importante ressaltar que em 

organizações o trabalho seja integrado, não pode ocorrer 

retenção de conhecimento, caso contrário será criada 

dependência da organização em relação aos 

colaboradores. 

Outra ferramenta que utiliza o conceito de 

programação generativa é o Genexus, uma ferramenta 

altamente flexível que permite através de configurações 

e linguagem específica a geração de todos os artefatos de 

código de um programa em diferentes plataformas, como 

Web, Windows, Android, e também em diferentes 

linguagens como C#, Java, PHP e outros. 

 

D. Framework orientado a objetos 

Frameworks orientado a objetos também 

conhecidos como frameworks de componentes estendem 

a ideia das bibliotecas. Nos frameworks o fluxo de 

controle é determinado pelo artefato reusado, enquanto 

que nas bibliotecas tradicionais o fluxo de controle é 

determinado pelas chamadas dos artefatos reutilizáveis 

feitas pelo sistema que consome o artefato (1). 

Frameworks são constituídos de pontos 

variáveis conhecidos como hotspots e permitem sua 

utilização. Enquanto que os pontos de gancho conhecido 

como hook são pontos que permitem adaptação 

característica necessária para se considerar uma técnica 

de reuso.  

Frameworks são constituídos do conjunto de 

classes incorporados em um projeto abstrato para solução 

de uma família de problemas (6). Podemos dizer que os 

frameworks fazem uso da orientação a objetos para 

constituir uma solução abstrata lógica que corresponda a 
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solução de um problema. Esta solução abstrata tem como 

característica ser reutilizada em outro cenário. 

Para ilustrar este cenário podemos citar uma 

proposta para criação de um componente para edição de 

texto. Deve ser analisado os elementos comuns dos 

editores de texto, após este levantamento utilizando a 

programação orientada a objetos, pode-se projetar e 

codificar uma série de classes, suas interconexões, 

relações e derivações. O resultado deste projeto contendo 

a abstração da solução do problema para edição de texto 

é o framework, contemplando todas as classes e suas 

relações internas para atender a solução do problema. 

Baseado nesse framework poderíamos produzir diversos 

produtos de softwares que utilizam o mesmo framework 

como base, mas que poderiam implementar em cada um 

características específicas que diferenciam o produto 

para o usuário final. 

Um comparativo importante entre os 

frameworks e as bibliotecas de classe é que os 

frameworks focam a elaboração da solução utilizando a 

integração das classes que o compões, e deve ser 

consumido integralmente. Entretanto as bibliotecas de 

classes são constituídas por diversas classes e funções 

normalmente não associadas e integradas entre si de 

forma lógica, desta forma as classes contidas em 

bibliotecas podem ser consumidas separadamente. 

O elemento comum entre as bibliotecas e os 

frameworks são sua forma de distribuição feita através de 

contêineres de código normalmente compilado. 

 

E. Padrões de Software 

Padrões de software baseiam-se na reutilização 

do conhecimento adquirido ao solucionar um problema, 

nesta abordagem pretende-se que ao construir um padrão, 

este seja possível ser aplicado de forma recorrente 

obtendo os mesmos resultados de sucesso (1) (2). 

As chamadas linhas de produto demonstram a 

utilização eficaz dos padrões de software. Uma linha de 

produto é um agrupamento de softwares direcionados a 

atender um determinado domínio de produto, uma vez 

que a organização consiga abstrair a solução do problema 

e detiver este conhecimento e explicitar na forma de 

documentação, diagramas e bibliotecas, será possível 

reaproveitar este conhecimento ao se deparar novamente 

com os problemas decorrentes deste domínio. 

 

F. Reengenharia de software 

Reengenharia de software é o processo de 

reconstrução do software com intuito de otimizar, 

promover melhoria, atualizar baseado nas melhores 

práticas e modernas, normalmente é aplicado em 

softwares legados que detém geralmente grandes 

quantidades de conhecimento embutida e não podem ser 

descartado. 

Esta prática por fim consegue utilizar o reuso 

efetuando melhorias em softwares existentes sem 

necessidade da reconstrução completa do software, 

reaproveitando funcionalidades existentes (1). Este 

processo por ser aplicado normalmente em sistemas 

legados normalmente é bastante custoso, pois terá que 

tratar diversos problemas de compatibilidade decorrentes 

das diferentes tecnologias existente no software. 

 

G. Reuso de interfaces 

Esta abordagem utiliza conceitos de herança 

permite que os componentes sejam constituídos de 

interface visual, podemos citar como exemplos a criação 

de controles visuais permitidos na interfaces de 

desenvolvimento Microsoft Visual Studio. 

Destaca-se a capacidade de integração dos 

componentes, a interface de desenvolvimento do 

exemplo anterior, uma vez criado o componente pode-se 

adicionar a barra de ferramentas da IDE e fica disponível 

a todos os projetos mediante a adição de referência ao 

componente, bastando para consumi-lo arrastar o 

componente da barra de ferramentas para o formulário 

em que será utilizado.  

 

V. DESENVOLVIMENTO BASEADO EM 

COMPONENTES 

Desenvolvimento baseado em componentes é 

uma das abordagens para implantar a prática do reuso nas 

organizações. Esta seção apresentará uma explanação a 

respeito dos elementos que compõe esta abordagem. 

 

A. Componentes 

Componentes de software são artefatos 

autocontidos que executam funções especificas, 

facilmente identificáveis, com interfaces bem definidas, 

documentação adequada e uma condição de reuso 

estabelecida (3). 

Autocontido é uma característica pretendida na 

construção de componentes, indica uma condição em que 

o componente não possui dependência de outros 

componentes. Esta característica reduz os problemas de 

acoplamento de código, e reduzem as dependências e 

integrações com outros elementos deixando mais 

transparente o consumo para o usuário final. 

Componentes são implementações que são 

executadas em dispositivos, e tem características de alto 

grau de encapsulamento e coesão, enquanto que o 

acoplamento é baixo. 

Os componentes são projetados através de 

diagramas como por exemplo a UML baseada nos 

requisitos pertinentes a proposta do componente, uma 

vez especificado os requisitos, o projeto segue para fase 

de análise onde é projetado detalhadamente o 

componente, construído os diagramas que representam a 

solução do componente. 

Uma vez que os requisitos estão definidos e 

projetado o componente pensando nos quesitos de 

adaptabilidade, pode-se efetivamente desenvolve-lo, 

após esta fase deve-se testar em diferentes cenários para 

garantir o funcionamento adequado. Por fim o 
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componente deve ser publicado junto das devidas 

documentações. 

 

B. Interfaces do componente 

Componentes para se comunicarem utilizam 

interfaces, estas interfaces são bem definidas e são os 

elementos de interconexão. As interfaces podem ser 

classificadas em dois tipos (3). 

 Interface fornecida (Provided 

interface): Estas interfaces definem quais são as funções 

que o componente oferece. Os serviços oferecidos são 

identificados e definidos individualmente. 

 Interface requerida (Required 

interface): Estas interfaces definem os serviços 

requeridos de outros componentes, as interfaces 

requeridas de um componente se integram as interfaces 

providas de outro componente. Componentes 

autocontidos não possuem interfaces requeridas. 

 Interfaces são o único meio de integração entre 

componentes, cada interface provida é identificada, esta 

identificação é chamada assinatura e não deve haver 

duplicidade de assinaturas no mesmo componente.  

 

C. Suporte das Linguagens de Programação 

Componentes é uma unidade de composição 

dentro do produto de software. Para que os esforços para 

reuso tenham sucesso é necessário um suporte adequado 

das linguagens de programação. Isto é importante para 

que os benefícios de ganhos de tempo na construção de 

software efetivamente sejam possíveis.  

Deve ser ressaltado que desenvolvimento de 

componentes são mais complexos e exigem maior 

esforço para a criação, os benefícios são obtidos através 

do ganho em cada projeto que é utilizado o componente. 

As interfaces de desenvolvimento tem função 

importante na agilização da utilização de componentes, 

normalmente auxiliam bastante na seleção de bibliotecas 

necessárias para criação de um projeto para determinada 

plataforma. Um exemplo disto é o Visual Studio que ao 

criar um projeto questiona o tipo, ao escolher o tipo de 

projeto (Web, Windows Forms, Windows Presentation 

Foundation, Webservices entre outros) automaticamente 

seleciona uma série de bibliotecas necessárias e adiciona 

como referência no projeto. Este auxilio permite que o 

desenvolvedor se preocupe menos com questões técnicas 

e foque na solução do problema. 

As linguagens de programação através do 

suporte a orientação a objetos são elementos cruciais para 

que o reuso de software possa ocorrer. Uma exemplo é a 

reutilização de classes dentro de um projeto de software, 

uma vez que é definida uma classe, pode se instanciar 

objetos em qualquer ponto do software que será utilizado 

todos os elementos pertinentes a classes, como atributos, 

métodos e eventos, garantindo um comportamento 

uniforme e evitando duplicações de código que tornariam 

a manutenção custosa e frágil. 

Através da programação orientada a objetos em 

conjunto com diversas linguagens atuais ainda permitem 

e auxiliam na construção das bibliotecas de classes. 

Dessa forma a codificação fica encapsulada em 

containers definidos em cada linguagem e passível de 

distribuição para consumo em diversos outros softwares, 

a linguagem Java utiliza como contêiner o formato de 

arquivo JAR enquanto o Microsoft .NET em suas 

diversas linguagens utiliza como contêiner os arquivos 

DLL, em ambos os casos as classes passaram pelo 

processo de compilação que preparam o código fonte 

para execução nos computadores. As linguagens dão 

suporte à criação dos frameworks orientados a objetos 

abordados anteriormente. 

Ainda podemos relatar a capacidade de herança 

que as linguagens implementam, partindo deste princípio 

pode se criar super classes que tenham um 

comportamento geral que deve ser aplicado, e pela 

característica da herança estará presente em todas 

subclasses específicas herdadas da superclasse, cabendo 

a subclasse aplicar utilizar o comportamento geral ou 

aplicar um comportamento especifico, inclusive sendo 

definido dinamicamente através de parâmetros 

fornecidos ao método em questão. 

O suporte das linguagens de programação e 

interfaces de desenvolvimento integrado são essenciais 

para que haja um ambiente de facilitação onde os 

desenvolvedores trabalhem confortavelmente. Alguns 

modelos para utilização de componentes serão 

apresentados abaixo. 

 Enterprise Java Beans EJB: Criado em 

1998 pela Sun, faz parte da especificação J2EE (Java 2 

Plataform Enterprise Edition) oferece uma arquitetura 

para reutilização de componentes, compreende a 

especificação de regras para implementação de 

componentes utilizando a linguagem Java. 

 CORBA Component Model: Corba foi 

criado em 1988 pela Objects Management Institute para 

flexibilizar a comunicação entre objetos independente de 

linguagem de programação, sistema operacional e 

protocolos de rede. Se propõe a gerenciar estruturas 

chamadas de contêiner, estes contêineres darão origens a 

DLLs (7). 

 Microsoft .NET: A plataforma .NET 

oferece um conjunto completo de ferramentas para que 

seja possível a criação de componente, todas as 

linguagens dão suporte completo a orientação a objetos, 

através do Visual Studio e as linguagens da família .NET 

como Visual Basic e C#. Os componentes são 

encapsulados em containers da biblioteca de classe, este 

encapsulamento é contido em um arquivo DLL. 

 SOA Web Services: Apresenta uma 

abordagem orientada a serviços, neste cenário é possível 

que através de webservices sejam disponibilizados 

modelos de domínio do software contendo as diversas 

funcionalidades apresentadas no software que serão 

consumidos por aplicações cliente, por exemplo pode-se 

ter consumindo o webservice uma aplicação web, outra 

mobile e uma terceira aplicação para desktop, todas as 
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aplicações ao consumir o serviço hipotético de cadastro 

de cliente, fornecerão através de xml em chamadas sob o 

protocolo SOAP, as informações para o cadastro, o 

webservice irá processar a requisição e devolver uma 

resposta também em xml, que deve ser interpretada em 

cada software cliente, mas perceba que todos 

consumiram o mesmo serviço, evitando duplicação de 

códigos em diferentes arquiteturas para o mesmo fim. 

Esta arquitetura facilita a manutenção, pois as regras de 

negócio estão contidas em um mesmo container, no caso 

o webservice, pode-se efetuar a manutenção e todos os 

clientes utilizarão imediatamente a nova regra, 

adaptações no cliente serão necessárias apenas caso 

demande consumo de novas interfaces ou alteração da 

assinatura de uma interface. 

 

VI. UML COMPONENTS 

Para atingir o desenvolvimento baseado em 

componentes é necessário estabelecer um processo 

voltado ao reuso, com características que facilite as 

práticas do reuso. Abaixo iremos abordar um dos 

processos com estas características denominado UML 

Components. 

UML Components é um processo para 

desenvolvimento de aplicações orientadads a reuso, 

criado por John Cheesman e John Daniels. O projeto 

atende desde a especificação de requisitos até a 

especificação detalhada de componentes, o processo 

demonstra como utilizar os diagramas padrão da UML 

Unified Modeling Language para a proposta de reuso (8). 

UML Components atua no processo de 

desenvolvimento de forma subserviente ao processo de 

gerencia que atua no controle, definição de custos e 

prazos. Enquanto que o processo desenvolvimento atua 

nas fases de requisitos, design, implementação e 

implantação. UML Components segmenta seu processo 

em dois sub processos requisitos e especificação de 

componente. 

O primeiro sub processo que compõe o UML 

Components é o de requisitos é definido através de um 

workflow que prevê a sequência de atividades inerentes 

do processo, no processo de requisitos devem ser gerados 

como artefatos os seguintes documentos modelo 

conceitual de negócio e modelo de caso de uso. 

Inicialmente cria-se o diagrama de atividades 

contendo os principais elementos que representam o 

domínio do problema. Após é feito um diagrama de 

classes em macro escala, sem preocupações com 

detalhamento, apenas os principais atributos e 

cardinalidade. Assim será obtido uma visão geral a 

respeito do domínio. 

Posteriormente é feito detalhadamente 

utilizando o modelo de caso de uso e descrição do caso 

de uso, o caso de uso descreve as iterações entre o usuário 

e o sistema de forma semiformal. Ao utilizar esta técnica 

os limites do sistema começam a ser definidos. Modelos 

de caso de uso são o agrupamento dos casos de uso e 

devem ser significativos para os requisitos do 

componente. 

O segundo processo é o de especificação do 

componente, neste processo ocorre diversas iterações até 

que se conclua os esforços que finalizam o processo, o 

desenvolvimento utiliza o método incremental. Este 

processo está organizado da seguinte forma, 

identificação do componente, interação do componente, 

e especificação do componente.  

Os artefatos gerados nesta fase são modelagem 

de tipo de negócio, especificação de interface, 

especificação de componentes e arquitetura de 

componentes. 

A identificação de componente é a fase em que 

o modelo conceitual e modelo de caso de uso gerado no 

workflow de requisito é utilizado para gerar um conjunto 

inicial de componentes de negócio e componentes de 

sistema e uma arquitetura inicial sendo composta pelas 

duas categorias de componentes. Estes elementos criam 

a infraestrutura para o criação do componente, o principal 

artefato gerado nesse momento é o modelo de tipo de 

negócio. Nesta fase são identificadas as interfaces do 

sistema, são definidas as regras de negócio e associados 

as regras de negócio as suas respectivas interfaces. 

A próxima fase é a interação de componente 

objetiva identificar as operações das interfaces de 

negócio e como se relaciona dentro da arquitetura do 

sistema. Neste momento deve-se pensar como será feita 

a gerencia de referências entre objetos de componentes 

minimizando problemas oriundos de dependência, 

políticas de integridade também são definidas.  

O objetivo da abordagem de componentes tem 

como grande característica o desacoplamento, sendo 

possível a extração do componente do seu ambiente para 

o qual foi projetado e inserido em novo ambiente 

mantendo seu funcionamento. A etapa dentro da UML 

Components que permite tornar isto possível e a 

especificação de componentes. A abordagem design by 

contract criada por Meyer é bastante eficaz neste intuito 

(8). 

Contratos podem ser divididos em dois tipos, 

uso (entre uma interface de componente e o cliente) e 

realização (entre uma especificação de componente e sua 

implementação).  

Contratos contemplam as operações que uma 

interface provê e suas devidas assinaturas e o modelo 

abstrato de informação contido no componente. As 

operações contidas nos contratos devem especificar suas 

pré e pós condições que indicam efeitos da operação, mas 

não descrevem como é feito a implementação da 

operação. 

Por fim são criados os contratos de realização 

que devem ser claros ao implementador do componente, 

assim como por exemplo a relação de dependências e 

decompõe detalhadamente esforços já definidos na 

arquitetura do componente. Desta forma conclui-se o 

ciclo para o desenvolvimento do componente, entretanto 

esta é uma tarefa iterativa sendo passível de ocorrer 
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várias vezes para detalhamento, segmentação e 

aprimoramento do componente até efetivamente a 

criação do componente. 

 

VII. CONCLUSÃO 

Reuso de software é um elemento crucial no 

cenário atual do desenvolvimento de software, devido às 

fortes pressões por redução de custo e prazo que os 

projetos de software sofrem frequentemente. O reuso é 

um elemento essencial para que a equação de redução de 

custos e prazos possa ser resolvida. 

Conforme apresentado no decorrer do 

documento existem várias técnicas associadas ao reuso 

de software e havendo diversas formas para colocar em 

prática os conceitos de reuso. Destaca-se o 

desenvolvimento baseado em componentes, esta 

abordagem tem uma boa aceitação do mercado de 

desenvolvimento, sendo adotada por diversas empresas. 

Entretanto nem todas conseguem a implantação completa 

e sucesso na adoção das práticas de reuso. 

Reforçando as empresas de software precisam 

se atentar para o quesito de reuso, para fábricas de 

software este processo pode se tornar determinante para 

que a empresa seja competitiva no mercado nacional e 

principalmente no mercado internacional. Empresas que 

conseguem eficiência na utilização de componentes e 

segmentar adequadamente domínios de problema, criam 

bases fortes para se atingir o desenvolvimento acelerado, 

atingindo as reduções drásticas de custo e entregando 

software de qualidade em tempo recorde. 

 

Agradecimentos 

Agradeço a Deus por me proteger em toda a 

minha trajetória, dar forças para vencer todas as 

dificuldades, e a todos que diretamente ou indiretamente 

contribuíram para o meu processo educacional desde os 

primórdios, especialmente aos meus pais. 

 

Referências 

1. LUCRÉDIO, Daniel. Uma Abordagem Orientada a 

Modelos Para Reutilização de Software. [Online] 2009. 

[Acessado em: 15 de Fev de 2014.] 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s

&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url

=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisp

oniveis%2F55%2F55134%2Ftde-02092009-

140533%2Fpublico%2Ftese.pdf&ei=D7X_UobGGY7m

kAf2hoGYBg&usg=AFQjCNGNeetHLKSejtIZKbVO. 

2. OLIVEIRA, Karina da Silva, et al. Abordagens de 

Reuso de Software no Desenvolvimento de Aplicações 

Orientadas a Objetos. [Online] [Acessado em: 15 de Fev 

de 2014.] 

http://www.munif.com.br/munif/arquivos/reuso-

1.pdf?id=54. 

3. MELO, Simone Aparecida. Uma Abordagem sobre 

o Panorama Atual do Desenvolvimento Baseado em 

Componentes. [Online] [Acessado em: 15 de Fev de 

2014.] www.unipac.br/bb/tcc/tcc-

1c51e40fb73b3acd4d7a6d91c8a74826.pdf. 

4. IEEE – The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers. SWEBOK – Guide to the Software 

Engineering Body of Knowlegment. Los Alamitos : s.n., 

2004. 

5. KOSCIANSKI, André e SANTOS, Michel. 

Qualidade de Software. São Paulo : Novatec, 2006. 

6. FERREIRA, Fabio Martins Goncalves. 

Desenvolvimento e Aplicações de um Framework 

Orientado a Objetos para Análise Dinâmica de Linhas de 

Ancoragem e de Risers. [Online] Universidade Federal 

de Alagoas, 2005. [Acessado em: 21 de Fev de 2014.] 

http://www.ctec.ufal.br/posgraduacao/ppgec/dissertacoe

s_arquivos/Dissertacoes/Fabio%20Martins%20Goncalv

es%20Ferreira.pdf. 

7. NARDI, Alexandre Ricardo. Introdução ao CORBA 

Component Model. [Online] 2001. [Acessado em: 18 de 

02 de 2014.] 

http://www.ime.usp.br/~yw/ano2001/5701/sem1/nardi_f

inal.pdf.gz. 

8. MIRANDA, Bernado Faria e SOUZA, Felipe 

Desiderati. UML Components – Um processo simples 

para especificação de software baseado em componentes. 

[Online] [Acessado em: 19 de Fev de 2014.] 

http://www.dcc.ufrj.br/~schneide/es/2002/2/t19/. 

9. MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva 

Maria. Fundamentos de metodologia científica. São 

Paulo : Editora Atlas S.A., 2003. 

 

 

 


