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RESUMO 

Reúso de software é uma das formas pela qual a engenharia de software tem buscado 
ganhos em produtividade e qualidade, bem como a redução de tempo em desenvolvimento 
e evolução de produtos. No entanto, o reúso granular e oportunista não se mostra como 
uma boa técnica para se atingir efetivamente o reúso. A programação orientada a objetos e 
as novas gerações de linguagens para desenvolvimento de sistemas propiciam um alto grau 
de modularização e grande flexibilidade, destacando-se conceitos como componentes e 
reúso de software. Várias técnicas podem ser utilizadas para que o reúso seja efetivamente 
alcançado. Assim como a orientação a objetos, os padrões de projeto, os componentes e os 
frameworks são boas técnicas de se atingir o reúso. Isoladamente talvez elas não sejam tão 
efetivas, mas a conjunção de algumas delas traz bons resultados no desenvolvimento de 
sistemas de software. Frameworks orientados a objetos promovem reúso de projeto e código 
em um nível de granularidade elevado. São eles, macro-componentes desenvolvidos como 
sistemas de objetos, tais como classes, que cooperam modelando uma funcionalidade ou 
uma característica relevante de um domínio. Os componentes reutilizáveis são agrupados 
em frameworks para implementar a funcionalidade modelada pelo próprio framework e 
permitem adaptar e adequar as aplicações de acordo com as necessidades do cliente. A 
idéia é permitir que o desenvolvedor se detenha nos aspectos funcionais do domínio da 
aplicação, cabendo ao framework a tarefa de fornecer a infra-estrutura técnica necessária 
para o mesmo, tornando o processo de desenvolvimento mais fácil e rápido ao 
desenvolvedor da aplicação. A ampla adoção destas abordagens é dificultada pela 
complexidade para desenvolver e usar um framework. O foco principal do trabalho foi o 
conceito de frameworks, devido à maior produtividade que estes proporcionam na fase de 
implementação do processo de desenvolvimento de software, justamente pela idéia de 
reutilização. O ápice do trabalho foi a comprovação deste ganho de produtividade pelo 
estudo de um framework específico, o CASCA, bem como a sua utilização para desenvolver 
uma aplicação de gerência de efetividade, comprovando assim, que um framework é uma 
aplicação não acabada composta por estruturas e funcionalidades agrupadas que 
colaboram entre si para fornecer funcionalidades à aplicação final. 

 

Palavras-chave: Frameworks, Orientação a Objetos, Padrões de Projeto, Reúso de Software. 

 



 

ABSTRACT 

Software reuse is one of the forms in which software engineering has seeked gains 
in productivity and quality, as well as the reduction of time in development and evolution 
of products. However, granular and opportunist reuse is not presented as a good technique 
to attain reuse. Object Oriented Programming and the new generations of languages for 
systems development propitiate one high degree of modularization and great flexibility, 
highlighting distinguished concepts such as components and software reuse. Several 
techniques can be used so that the reuse is effectively reached. Just as object oriented 
programming, project standards, components and frameworks are good techniques of 
attaining reuse. Separately perhaps they are not so effective, but the conjunction of some 
of them brings good results in the development of software systems. Object oriented 
frameworks promote reuse of project and code in a high level of granularity. They are, 
macro-components developed as object systems, such as classes, that cooperate shaping 
functionality or an excellent characteristic of a domain. The reusable components are 
grouped in frameworks to implement the functionality shaped for proper framework and 
allow to adapt and to adjust the applications in accordance with the necessities of the 
client. The idea is to allow that the developer be withheld in the functional aspects of the 
domain of the application, giving the framework the task to supply the necessary technical 
infrastructure to the same, making the development process easier and fast to the 
developer of the application. The ample adoption of these approaches is made difficult by 
the complexity to develop and to use one framework. The main focus of the work was the 
concept of frameworks, due to greater productivity that these provide in the phase of 
implementation of the process of software development, exactly for the idea of 
reutilization. The apex of the work was the evidence of this gain of productivity in the 
specific study of one framework, the CASCA, as well as its use to develop an application of 
management of effectiveness, thus proving that a framework is an unfinished application 
composed of structures and grouped functionalities that collaborate between themselves to 
supply functionalities to the final application.  

 

Keywords: Frameworks, Object Oriented, Project Standards, Software Reuse. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a Engenharia de Software vem buscando formas de aumentar a 

produtividade no desenvolvimento de software na mesma proporção que a indústria de 

hardware tem conseguido aumentar a capacidade dos processadores. Engenheiros de 

hardware tiveram sucesso desenvolvendo sistemas crescentemente complexos e poderosos, 

por outro lado a engenharia de software não pode ser comparada com este crescimento. 

Existe uma demanda crescente por sistemas de software eficazes em que novos 

produtos devem ser desenvolvidos de forma rápida e os ciclos de produto diminuem 

significativamente ao mesmo tempo em que se exige qualidade e confiabilidade no produto 

final. Alguns avanços contribuíram para aumentar a produtividade e a qualidade, dentre 

eles pode-se destacar a programação orientada a objetos, o desenvolvimento de 

componentes-base, o domínio de engenharia e as linhas de produto de software. 

Uma das principais alternativas para suprir a necessidade crescente por 

produtividade e qualidade na indústria de software é a reutilização de software. Esta é uma 

das áreas da engenharia de software que propõe um conjunto sistemático de processos, 

técnicas e ferramentas para obter produtos com alta qualidade e desenvolvimento rápido e 

que sejam economicamente viáveis. 

A idéia básica do reúso é evitar retrabalho no desenvolvimento de um novo projeto, 

levando sempre em consideração trabalhos anteriores, fazendo com que soluções 

previamente desenvolvidas sejam aproveitadas e implementadas em novos contextos. A 

conseqüência de tal método traz melhores produtos em um menor intervalo de tempo e 

um aumento da qualidade, tendo em vista que muitas dessas soluções já foram testadas e 

validadas anteriormente. Por reúso entendem-se também uma série de técnicas utilizadas 

que vão deste a etapa de modelagem de um projeto até a sua implementação. 

Estudos em reúso de software mostram que 40% a 60% dos códigos são reutilizáveis 

de uma aplicação para outra, 60% do design e código são reutilizáveis em aplicações 

empresariais, 75% das funções são comuns a mais de um programa e somente 15% do 
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código é específico e/ou novo para uma determinada aplicação (EZRAN; MORISIO; 

TULLY, 2002). 

O reúso de software tem tido avanços significativos no desenvolvimento de software. 

Os principais fatores que têm inibido o desenvolvimento desta tecnologia são: a ausência 

de uma estratégia clara acerca da reusabilidade e a falta de um suporte gerencial de alto 

nível nas equipes de desenvolvimento. Surgem também alguns problemas com o reúso 

como o aumento nos custos de manutenção, a falta de ferramentas de apoio, a 

manutenção de uma biblioteca de componentes e a dificuldade de encontrar e adaptar 

componentes reutilizáveis. Somado a isso observa-se que os ganhos de produção com a 

prática do reúso não são imediatos e nem em curto prazo. Desenvolver para reúso requer, 

além de mudanças técnicas, uma nova maneira de trabalhar entre os desenvolvedores, isso 

implica custos e tempo para que os efeitos de qualidade e produtividade apareçam. 

A idéia de reusar partes de sistemas já existentes surgiu para atacar problemas como 

diminuir custos e manejar a complexidade no desenvolvimento de software, e melhorar a 

qualidade dos sistemas produzidos (MCILROY,1968). Existem várias técnicas de reúso 

como frameworks, arquiteturas orientadas a serviços (SOA), desenvolvimento baseado em 

componentes, entre outras. Este trabalho de conclusão de curso focou sua investigação 

sobre as técnicas de reúso no contexto de frameworks, além de noções sobre tipos e 

tecnologias de reúso. 

Inúmeros desafios surgem no desenvolvimento de sistemas. O desenvolvedor 

precisa entender sobre regras de negócio do domínio de aplicação, tem que lidar com 

aspectos ligados à infra-estrutura da aplicação como segurança, serviços remotos, 

persistência de dados, validação entre outros. Os frameworks são uma técnica de reúso que 

se configura como solução para estes problemas. A idéia é permitir que o desenvolvedor 

fique focado nos aspectos funcionais do domínio da aplicação, cabendo ao framework a 

tarefa de fornecer a infra-estrutura técnica necessária a partir de uma visão de mais alto 

nível, tornando o processo de desenvolvimento mais fácil e rápido ao desenvolvedor da 

aplicação. 

O objetivo principal deste trabalho foi estruturar um conhecimento básico na área 

de reúso de software enfatizando o reúso baseado em frameworks, bem como a demonstração 

da aplicação desta técnica de reúso, a fim de fornecer os conhecimentos necessários para 
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melhorar o processo de desenvolvimento de software. O foco principal foi o conceito de 

frameworks, devido à maior produtividade que estes proporcionam na fase de 

implementação do processo de desenvolvimento de software, justamente pela idéia de 

reutilização. 

O trabalho foi dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo apresentou-se alguns 

aspectos e definições para situar o problema em questão. Foi exposto um breve histórico 

juntamente com a evolução do reúso de software e, principalmente, os tipos de reúso 

utilizados na engenharia de software, a saber, reúso vertical, horizontal, planejado, 

composicional, baseado em geradores de código, caixa-branca, caixa-preta, reúso de códigos 

fonte e de projetos e especificações. 

Como complemento ao primeiro capítulo foram trazidas as tecnologias de reúso de 

software, abordadas no segundo capítulo. As tecnologias apresentadas foram: a programação 

orientada a objetos, os padrões de projeto (design patterns), o desenvolvimento baseado em 

componentes e os frameworks de aplicação. 

No terceiro capítulo foi desenvolvido o foco principal do trabalho que é o 

desenvolvimento de software apoiado em frameworks para se alcançar um reúso efetivo. 

Neste capítulo foi aprofundada a tecnologia de reúso baseada em frameworks onde foram 

abordados aspectos como conceito e tipos de frameworks bem como a construção, as 

vantagens e desvantagens na utilização de frameworks e por fim, o relacionamento que os 

mesmos têm com o reúso. 

O quarto e último capítulo constituiu-se de um estudo de caso sobre um framework 

utilizado no Centro de Processamento de Dados (CPD) da instituição de ensino onde este 

trabalho foi desenvolvido. O estudo de caso mostrou uma explanação dos requisitos, 

funcionamento e funcionalidades que o framework CASCA fornece. Por fim foi 

desenvolvida uma aplicação baseada neste framework para comprovar os benefícios que este 

tipo de abordagem de desenvolvimento de software traz ao ambiente no qual ele está 

inserido. 
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1 REÚSO DE SOFTWARE 

Muitos pontos de vista diferentes existem sobre as definições que envolvem reúso 

de software. Reúso de software é o uso de qualquer informação que um desenvolvedor pode 

precisar no processo de criação de software (EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002). Basili e 

Rombach (1991) definem reúso de software como o uso de tudo o que está associado a um 

projeto de software, inclusive conhecimento. De acordo com Ezran, Morisio e Tully (2002), 

reúso de software é a prática sistemática de desenvolver software em blocos, de forma que 

semelhanças em requisitos e/ou arquitetura entre aplicações possam ser exploradas para 

alcançar benefícios significativos em produtividade, qualidade e desempenho empresarial. 

Krueger (1992) dá uma visão mais geral sobre o que vem a ser reúso de software. 

Segundo o autor, reúso de software é o processo de criar sistemas de software a partir de 

software existente ao invés de construí-los do nada. Por reúso de software entende-se então, 

o processo de criar sistemas de software a partir de software existente mais do que construí-

los desde a fase zero. A idéia do reúso é evitar trabalho repetitivo no desenvolvimento de 

um novo projeto, sempre levando em consideração trabalhos anteriores, fazendo com que 

soluções previamente desenvolvidas sejam aproveitadas e implementadas em novos 

contextos. O reúso do software é crítico para a melhoria da qualidade e da produtividade do 

desenvolvimento do software, bem como da redução de custos (ALMEIDA et al, 2007). 

1.1 Evolução das Técnicas de Reúso 

O reúso de software surgiu inicialmente por uma necessidade de economizar recursos 

de hardware. Há algumas décadas não havia memória suficiente nos dispositivos para 

armazenar muitas rotinas, a saída encontrada foi executar tarefas similares por meio de 

uma única sub-rotina parametrizada, e desta forma não desperdiçar o uso da pouca 

memória disponível (MACHADO, 2004). 

O conceito de reúso começou a surgir a partir da década de 60 com o surgimento 

dos conceitos de sub-rotinas, funções e macros. Este conceito começou a ganhar 

importância com a presença de mainframes nas organizações, pois era exigido um aumento 
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na necessidade de se otimizar o desenvolvimento de software. Segundo Sanches (2005), foi 

neste período, até meados da década de 70, que começaram a surgir as bibliotecas de 

funções e de sub-rotinas e o código objeto passou a ser reusado por programas diferentes. 

No início dos anos 80, acontece uma revolução com o surgimento do conceito de 

Orientação a Objetos (OO). O reúso ganha força com os conceitos de classes e objetos 

reusáveis, dissemina-se a importância do desacoplamento entre objetos por meio do 

conceito de interfaces. Surge a idéia de componentes, que possuem funcionalidades 

complexas e passam a se comunicar por meio de suas interfaces. 

Com a consolidação da computação distribuída e com a disseminação da internet, 

na década de 90, o reúso tornou-se um conceito essencial em qualquer processo de 

desenvolvimento de software. Surgiram interfaces como RPCs (Remote Procedure Calls) e a 

elaboração de teorias sobre padrões de projeto (design patterns), frameworks orientados a 

objeto e arquiteturas cliente-servidor (SANCHES, 2005).  

Na era pós-Internet e ao lado de todos os componentes e interfaces anteriores 

estariam os web-services, arquiteturas multicamadas, produtos de integração de aplicações 

sofisticados, os chamados application servers como IBM WebSphere e BEA WebLogic, além da 

consolidação de padrões abertos como XML (Extensible Markup Language) e o J2EE 

Connector Architecture. Verifica-se um interesse crescente por arquiteturas B2B (Business to 

Business) e B2C (Business to Consumer), facilitando ainda mais a disseminação e a 

necessidade do reúso, pois tais arquiteturas, por definição, devem ser escalonáveis, 

altamente confiáveis e seguras.  

A mudança de paradigmas do conceito de programação orientada a objetos para o 

conceito de programação orientada a componentes de software facilita a implementação de 

um projeto e a instalação da aplicação por meio da sua decomposição em um conjunto de 

elementos executáveis que podem ser independentemente projetados, construídos, 

executados, testados, agrupados e mantidos (SANCHES, 2005). 
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1.2 Tipos de Reúso de Software 

No processo de desenvolvimento de um sistema, o reúso de software pode ser 

aplicado em vários momentos. Podem ser reutilizados: idéias, especificações, projetos, 

códigos-fonte e outros produtos nas diversas fases do processo de desenvolvimento. 

1.2.1 Reúso Vertical 

Considera-se que o reúso é vertical quando explora as similaridades funcionais em 

um único domínio de aplicação (EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002). O objetivo é derivar 

um modelo genérico para ser usado dentro de um único domínio de aplicação na criação 

de novos sistemas, este tipo de reúso é o que ocorre em empresas de produção de software. 

1.2.2 Reúso Horizontal 

O reúso horizontal é aquele que explora as similaridades entre um ou mais 

domínios de aplicação (EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002). Ocorre a utilização de partes 

dentro de diferentes domínios de aplicação. Como exemplo pode-se citar: bibliotecas de 

funções matemáticas e manipulação de strings, bibliotecas para construção de interfaces 

gráficas, entre outras. 

1.2.3 Reúso Planejado 

O reúso planejado, também chamado de reúso sistemático, é a prática sistemática e 

formal do reúso onde diretrizes e procedimentos são definidos e seguidos. Este requer um 

alto grau de investimento e comprometimento gerencial, exigindo uma mudança 

significativa no processo de desenvolvimento de software. 

Sanches (2005) diz ainda que este tipo de reúso consiste no esforço intencional e 

concentrado de se reutilizar componentes, arquiteturas de software, frameworks, patterns, 

documentos e outros artefatos de software ao longo de uma linha de produtos ou, a longo 

prazo, em todas as áreas da empresa. “Nessa categoria de reúso, a produtividade e 

qualidade do software aumentam ao mesmo tempo em que o custo do ciclo de 

desenvolvimento diminui, pois são eliminadas as etapas de re-design, re-codificação e re-

teste de componentes comuns” (SANCHES, 2005, p. 8). 



15 

Trata-se de um programa de reúso a ser adotado na empresa. É a categoria de reúso 

capaz de trazer os maiores benefícios em termos de redução de custos e tempo de projeto a 

longo prazo. Torna-se importante lembrar que os benefícios trazidos por este tipo de reúso 

não serão vistos no primeiro projeto, pois o mesmo traz resultados a longo prazo. 

1.2.4 Reúso Composicional 

O reúso composicional é o uso de componentes existentes como blocos de 

construção para novos sistemas. É uma forma de desenvolvimento de novos sistemas a 

partir de modelos ou de componentes propriamente ditos que normalmente encontram-se 

armazenados em bibliotecas de software. Sua característica principal, então, é que um novo 

sistema é construído a partir da composição de componentes existentes. 

Este tipo de reúso exige que os componentes sejam produzidos com o intuito da 

futura reutilização e, após isso, sejam classificados e armazenados em repositórios de 

componentes de software. Isso exige que tais componentes sejam considerados 

relativamente estáveis, de modo que possam ser reutilizados com segurança. Neste modo, 

também é possível ver o surgimento de novos componentes a partir da modificação de 

outros previamente construídos. 

Lindoso (2006) alerta que as vantagens da abordagem composicional são a larga 

aplicabilidade dos componentes no desenvolvimento de variados sistemas e a facilidade de 

sua manutenção por serem eles, modulares independentes entre si. Mas, convém lembrar 

que os componentes raramente são perfeitos, acabados e gerais o suficiente, então é 

necessária a adaptação dos mesmos antes da composição final. Isso traz queda de 

produtividade devido às modificações necessárias no componente. 

1.2.5 Reúso Baseado em Geradores de Código 

No reúso por geração, os componentes ou sistema são gerados a partir de uma 

descrição da solução desejada. Esta pode usar uma linguagem script, como linguagem de 

quarta geração para bancos de dados relacionais ou metaphor visual, como em construtores 

de interfaces gráficas para o usuário (FERRARI, 2007). 

Os geradores de código (programas) mais utilizados são compiladores de linguagem 

de alto nível, onde os componentes reusáveis são fragmentos de código objeto 



16 

correspondente a construções de linguagem de alto nível. Sommerville (1996) traz alguns 

exemplos da aplicação deste tipo de reúso: gerador de código em ferramenta CASE onde a 

entrada é um projeto de software e a saída é um programa implementando, o sistema 

projetado; geradores de aplicação para processamento de dados de negócio onde a entrada 

pode ser uma linguagem de quarta geração ou pode ser interativa onde o usuário define 

telas e ações de processamento e a saída é um programa em uma linguagem tal como 

COBOL. 

1.2.6 Reúso Caixa-Branca 

No reúso caixa-branca existe a necessidade que a implementação do componente de 

software a ser reusado seja exposta de alguma forma. Em linguagens orientadas a objetos 

como Java e C++, é muito comum o uso de herança para se atingir o reúso, neste caso, o 

desenvolvedor necessita compreender como a classe pai foi construída, podendo modificar 

e adaptar o componente, porém, tal uso é muitas vezes equivocado. O equívoco ocorre 

quando o esforço do desenvolvedor para conhecer a implementação que será reusada 

desperdiça recursos, justamente o que o reúso tenta reduzir. Além disso, existe o problema 

da classe base frágil, onde uma pequena alteração em uma classe do topo de uma 

hierarquia pode comprometer toda árvore de derivação e alterar substancialmente o 

funcionamento de toda a aplicação. (MACHADO, 2004). 

1.2.7 Reúso Caixa-Preta 

No reúso caixa-preta o desenvolvedor não precisa ter conhecimento da 

implementação do componente de software que fará parte da aplicação em 

desenvolvimento. O reúso caixa-preta acontece por meio da descrição de interfaces bem 

definidas que devem ser respeitadas pela implementação a ser elaborada. Ganha-se pelo 

fato de não necessitar o entendimento de implementações de terceiros, ficando a cargo do 

desenvolvedor apenas a complexidade que reside na nova implementação. 

O uso de linguagens de programação que dêem suporte explícito à descrição de 

interfaces, como Java e C#, facilita o reúso caixa-preta. Em outras linguagens este tipo de 

reúso fica muito mais difícil, pois são necessários alguns subterfúgios para se atingir tal 

objetivo, o que acaba levando os desenvolvedores a não adotarem esta opção. Atualmente 

a disseminação do reúso “caixa-preta”, principalmente devido à linguagens de programação 
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como Java, tem causado o surgimento de aplicações “containers”, que recebem componentes 

em tempo de execução (também conhecidos como plug-ins) por meio de uma política 

própria de composição e assim alteram dinâmica e significativamente seu comportamento 

(Machado, 2004). 

1.2.8 Reúso de Código 

Este tipo de reúso ocorre quando algum código previamente escrito é reaproveitado 

a partir de bibliotecas de diagramas de classes e de atividades, que representam padrões de 

agentes e tarefas. Àqueles diagramas está associada a correspondente codificação. 

Pode-se dizer que este é o tipo de reúso mais utilizado na prática, pois ele permeia 

quase todos os outros tipos ou métodos de reúso. O reúso de código por si só, no entanto, 

não é uma boa prática, pois o código representa menos de 25% do custo de 

desenvolvimento do produto. “Isso pode parecer estranho, mas o alto custo de 

desenvolvimento de código muitas vezes é conseqüência de uma fase anterior deficiente 

(problemas na fase de análise de requisitos ou de design, por exemplo)” (SANCHES, 

2005, p. 16). 

1.2.9 Reúso de Projeto e Especificações  

Reúso de projeto oferece um retorno maior que o reúso de código. Quanto maior o 

nível do componente, mais ganho se obtém, dado que os subprodutos gerados também 

serão componentes. Neste sentido, ao se reusar projetos, o reúso de código ou de módulos 

executáveis é uma conseqüência direta. O reúso de projeto é realizado com bastante 

freqüência em orientação a objetos, os vários trabalhos de padrões de projetos refletem a 

praticidade deste reúso. Da mesma maneira que ocorre com projetos, quando se reutiliza 

uma especificação, tem-se, como conseqüência direta, o reúso de projeto e do código fonte. 
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2 TECNOLOGIAS DE REÚSO DE SOFTWARE 

Durante a elaboração de novos componentes ou no aprimoramento dos já 

existentes, utilizando a técnica de reúso, há um esforço para que os componentes sejam 

implementados de forma que possam ser facilmente conectados na hora de elaborar novos 

sistemas. Porém, não é simplesmente selecioná-los, conectá-los e implementar um novo 

sistema. O inter-relacionamento de componentes é um dos problemas mais difíceis de 

serem resolvidos pela engenharia de software nos dias de hoje, segundo alerta Sanches 

(2005).  

Questões de como interações abstratas de componentes podem ser descritas; como 

o desempenho de sistemas pode ser garantido, como a flexibilidade e variedade de 

requisitos podem ser cobertas e como propriedades de sistemas críticos podem estar 

garantidos têm que ser cuidadosamente estudadas (SZYPERSKI, 2002). 

Diversas técnicas foram sendo desenvolvidas e propostas ao longo dos anos para 

maximizar o reúso de componentes básicos, de design e de arquiteturas. Apresentam-se 

então diversas técnicas que oferecem soluções parciais para o problema do 

desenvolvimento de software. A maioria, além de muitas vezes se sobreporem, suporta 

apenas alguma fase do ciclo de desenvolvimento, sendo necessário o uso de várias técnicas 

para englobar os diversos ciclos. Dentre as técnicas pesquisadas serão detalhadas algumas 

que se revelam as mais utilizadas no desenvolvimento voltado ao reúso. 

2.1 Orientação a Objetos (OO) 

Um sistema de software orientado a objetos é uma coleção de estruturas abstratas de 

dados, denominadas “classes”. Uma classe é um encapsulamento da especificação do 

estado de uma estrutura abstrata de dados e suas operações. Uma instância de classe é um 

objeto. Podem existir diversos objetos ativos de uma mesma classe, cada instância sendo 

um objeto diferente (PACHECO, 2004). 
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As mensagens enviadas a objetos fazem com que executem ações. A elas dá-se o 

nome de métodos. Ao receber uma mensagem, um objeto executa uma ação de resposta, 

seja por meio da mudança de estado e/ou retornando uma mensagem ao objeto que o 

chamou (AMBLER, 1997). O tipo e conteúdo das respostas a mensagens são especificadas 

por meio de métodos, que são procedimentos locais às classes. Podem eles ter parâmetros, 

atribuições a variáveis locais e/ou persistentes, além de poder enviar outras mensagens. 

A orientação a objetos (OO) é um paradigma que ajuda os projetistas a 

desenvolverem sistemas com estruturas simples e descentralizadas. Esta técnica tem a 

vantagem de possibilitar o desenvolvimento de sistemas altamente modulares, usando os 

princípios de abstração de dados e encapsulamento de informações. A aplicação deixa de 

ser vista como uma única função complexa que necessita ser decomposta em sub-rotinas. 

O desenvolvedor identifica os principais objetos no domínio da aplicação, suas 

responsabilidades e relacionamentos e desenvolve a aplicação tendo em vista quais objetos 

poderiam ser reusados, transformando esses objetos em componentes reusáveis. 

 Embora o conceito de OO exista há décadas, as técnicas de OO permitem reutilizar 

mais do que simplesmente o código, podendo fazer uso de requisitos, análise, projeto, 

planejamento de testes, interfaces de usuários e arquiteturas. Assim, praticamente todos os 

componentes do ciclo de vida da engenharia de software podem ser encapsulados como 

objetos reusáveis (YOURDON, 1999). Então, as técnicas de OO compreendem a análise 

(OOA – Análise Orientada a Objetos), design (OOD – Projeto Orientado a Objetos) e 

implementação (OOP – Programação Orientada a Objetos) de componentes. Sanches 

(2005) afirma que muitos métodos OOA e OOD têm sido propostos na literatura, mas a 

partir de 1996 a UML tem sido indicada como a metodologia padrão na modelagem de 

sistemas orientados a objetos. A UML é uma linguagem para especificar, visualizar, 

construir e documentar os artefatos de sistemas de software (EZRAN; MORISIO; TULLY, 

2002). O mercado tem uma grande variedade de ferramentas para ajudar os analistas e 

desenvolvedores de software a capturarem as decisões de design numa forma gráfica. A mais 

conhecida delas é a ferramenta Rational Rose, que utiliza a UML como linguagem para 

descrição do design (SANCHES, 2005). 

A orientação a objetos provê métodos e mecanismos para a estruturação de modelos 

e programação de código correspondente aos objetos encontrados no domínio do 
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problema. Como exemplo elucidativo pode-se citar o domínio de uma aplicação de 

negócios: “objetos podem descrever uma conta de banco ou um cliente através de atributos 

(número da conta, por exemplo), comportamentos (extratos de contas) e relacionamentos 

com outros objetos (a conta pertence a um cliente)” (SANCHES, 2005, p. 28). 

Alguns benefícios que a orientação a objetos traz na direção do reúso são 

apresentados por Martin (1994):  

reaproveitamento: as classes são projetadas de forma que possam ser reutilizadas em vários 

sistemas; 

estabilidade: classes projetadas para reutilização tornam-se estáveis, pois são testadas e 

aperfeiçoadas para várias situações; 

projetistas pensam no comportamento dos objetos e não nos detalhes de baixo nível: o 

encapsulamento oculta os detalhes e faz com que as classes se tornem caixas-pretas, onde 

somente é necessário compreender seu comportamento e como se comunicar com elas. 

desenvolvimento acelerado: os aplicativos são criados com componentes preexistentes que 

se adaptam a um projeto em particular; 

bibliotecas de classes corporativas: as empresas podem desenvolver bibliotecas de classes 

próprias, que refletem os padrões internos da organização e as necessidades de suas 

aplicações. 

A programação orientada a objetos suporta o reúso na forma de bibliotecas de 

classes que englobam técnicas de encapsulamento, herança e polimorfismo. O 

desenvolvedor constrói a aplicação por meio do reúso de classes, que pode ocorrer de duas 

formas: construindo-se classes novas, utilizando objetos de classes já existentes (na 

biblioteca de classes) e; derivando-se novas classes, especializando as já existentes. 

A orientação a objetos não é nem necessária nem suficiente para a prática do reúso 

e também não garante um bom nível de reúso (SANCHES, 2005). De fato, a abordagem 

de bibliotecas de classes não tem sido muito melhor sucedida no alcance do reúso do que 

as bibliotecas de funções das linguagens estruturadas. Para Ezran, Morisio e Tully (2002) a 

principal deficiência das bibliotecas de classes é que elas não suportam reúso planejado de 
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design e arquitetura. Devido à sua baixa granularidade elas são melhor sucedidas no reúso 

em implementações orientadas a objetos de estruturas básicas de dados para sistemas mais 

complexos. Contudo, a separação dos objetos em classes facilita a implementação do reúso, 

pois induz os desenvolvedores a pensarem em arquiteturas 3-camadas1, o que facilita a 

identificação, implementação e integração dos componentes de reúso.  

A reutilização de componentes de software em larga escala é um dos argumentos a 

favor da abordagem de orientação a objetos. Em muitos casos, porém, constitui uma 

perspectiva frustrada, pois a reutilização não é característica inerente da orientação a 

objetos, mas é obtida a partir do uso de técnicas que produzam software reutilizável 

(SILVA, 2000). 

2.2 Padrões de Projeto (Design Patterns) 

Um padrão de projeto é uma solução encontrada para um determinado problema 

dentro de um contexto de desenvolvimento de um software que pode ser reutilizada na 

resolução de problemas similares em outros contextos. Sabendo que a ocorrência de um 

determinado tipo de problema é razoavelmente comum, a intenção é documentar esta boa 

solução para que possa ser reutilizada em problemas semelhantes que surjam 

posteriormente. 

Representar uma solução para um problema dentro de um contexto de forma a 

poder reutilizá-la posteriormente significa dizer que temos um padrão presente. Gamma 

(1995 apud Valente, 2004) trata padrões no contexto de programação orientada a objetos, 

mas, com uma pequena adaptação, pode ser aplicada a qualquer solução no mundo real. 

Um padrão de projeto sistematicamente nomeia, motiva e explica uma solução de 
projeto geral, que trata um problema recorrente de projeto em sistemas orientados a 
objetos. Ele descreve o problema, a solução, quando aplicar a solução e suas 
conseqüências. Também dá sugestões e exemplos de implementação. A solução é um 
arranjo genérico de objetos e classes que resolve o problema. A solução é 
customizada e implementada para resolver o problema em um contexto particular. 
(GAMMA apud VALENTE, 2004, p. 4). 

                                                 

1 A arquitetura 3-camadas consiste num modelo de implementação de software onde o produto de 
software é divido em três camadas, cada uma com funções específicas e independentes entre si: a 
camada de apresentação (ou interface com o usuário), a camada de aplicação (onde se encontram as 
regras de negócio do software) e a camada de dados (responsável por armazenar os dados utilizados).  
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Pacheco (2004) diz que um padrão de projeto nomeia, abstrai e identifica os 

aspectos principais de uma estrutura de projeto, tornando-a útil para a criação de projetos 

reutilizáveis. Identifica módulos (ou classes e suas instâncias, em um projeto orientado a 

objetos), seus papéis, colaborações e a distribuição de responsabilidades entre os módulos. 

Cada padrão identifica um problema ou assunto de projeto (orientado a objetos ou não) 

em particular. 

Uma definição satisfatória é de que padrões são uma solução para um problema 

comumente encontrado que, devidamente abstraída e contextualizada, poderá solucionar 

um problema específico conceitualmente similar ao descrito no padrão, ou seja, um 

problema de projeto que ocorre naquele contexto e uma solução para o problema. A 

estrutura de um padrão, na sua forma mais básica, consiste em três elementos: problema, 

solução e contexto. Dentro das diversas áreas onde os padrões de projeto são utilizados, 

pode-se ter mais seções como: as vantagens dos padrões; exemplos de como o padrão pode 

ser aplicado em casos específicos; e técnicas para a implementação do padrão. Daqui, são 

extraídas seis seções básicas que compõem a descrição de um padrão: contexto, problema, 

solução, vantagens, implementação e exemplo. 

Segundo Valente (2004), o grande impulso para a utilização de padrões de projeto 

na computação foi dado com o livro Padrões de Projeto (GAMMA et al, 1995) de Erich 

Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides. É neste livro que se encontra o 

primeiro catálogo de padrões de projeto, divididos em padrões de criação, padrões 

estruturais e padrões comportamentais. Para elucidar melhor a noção de padrões de 

software cita-se aqui, quatro diferenças fundamentais para se entender o conceito de 

padrões de projeto para sistemas de software segundo Gamma et al (1995): 

1. Os homens têm construído edificações há milhares de anos, e nessa área existem 
muitos exemplos clássicos em que se basear. Em contrapartida, estamos construindo 
sistemas de software há pouco tempo e poucos sistemas são considerados clássicos. 2. 
Alexander2 dá uma ordenação segundo a qual seus padrões devem ser usados; nós 

                                                 

2 Ckrisiopher Alexander foi um arquiteto que publicou vários livros. Os dois principais livros (A 
Pattern Language: Towns, Buildings, Constructions (ALEXANDER, 1977) e The Timeless Way of Building 
(ALEXANDER, 1979) tratam de arquitetura e urbanismo onde propõem a criação de estruturas que 
são boas para as pessoas e influem positivamente nelas, melhorando seu conforto e qualidade de 
vida. Padrões são propostos como idéias atemporais de projeto. Para concretizar esta 
atemporalidade, Alexander propõe um paradigma de arquitetura baseado em três conceitos: A 
Qualidade, O Portal e O Caminho que são descritos por Valente (2004). 
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não. 3. Os padrões de Alexander enfatizam os problemas de que tratam, enquanto 
nossos padrões de projeto descrevem as soluções com mais detalhes. 4. Alexander 
afirma que o uso dos seus padrões gera edificações completas. Não afirmamos que 
os nossos padrões geram programas completos. (GAMMA apud VALENTE, 2004, 
p. 7). 

Existem diversas bibliotecas de padrões de projeto e a mais conhecida é proposta 

por Gamma (1995). O desenvolvedor seleciona o padrão de projeto que é mais aplicável ao 

problema em questão e reúsa a solução correspondente. As seções contexto e problema da 

descrição do padrão facilitam ao usuário na escolha do padrão correto. 

Os padrões também têm a vantagem de facilitar a comunicação entre diversos 

desenvolvedores. Cada padrão possui um nome único, que passa a fazer parte do 

vocabulário dos desenvolvedores, permitindo que a descrição de problemas complexos e 

soluções para esses problemas sejam referenciados através de uma única palavra (EZRAN; 

MORISIO; TULLY, 2002). Porém, geralmente a implementação de um padrão não é 

fornecida junto à sua documentação e o mesmo pode ser implementado de diferentes 

formas em distintas partes da aplicação, por diferentes desenvolvedores. 

Silva (2000) esclarece o relacionamento que os padrões de projeto têm com o 

desenvolvimento de frameworks. Os padrões de projeto foram originados a partir da 

observação de que diferentes partes dos frameworks possuíam uma estrutura de classes 

semelhante. Isto evidenciou a existência de padrões de solução semelhantes, e que se 

repetiam na medida em que se procurava produzir uma estrutura flexível. Um padrão de 

projeto corresponde a uma micro arquitetura, em que são definidas as classes envolvidas, 

suas responsabilidades e a forma como cooperam. O uso de um padrão de projeto consiste 

em incluir as classes da micro arquitetura escolhida, na estrutura de classes do sistema em 

desenvolvimento, de modo a incorporar ao sistema a funcionalidade desejada. 

                                                                                                                                                      

A Qualidade - é a essência de todas as coisas viventes e úteis. 

O Portal - é o mecanismo que possibilita alcançar A Qualidade. Ele se manifesta como uma 
linguagem viva de padrões que permite criar projetos de diversas formas que satisfaçam diferentes 
necessidades. O Portal é o duto para A Qualidade. 

O Caminho - por meio do Caminho, padrões advindos do Portal são aplicados usando a técnica de 
diferenciação de espaços em uma seqüência ordenada de crescimentos, evoluindo progressivamente 
de uma arquitetura inicial, ate um projeto "vivo" que possui A Qualidade. Seguindo O Caminho, 
alguém pode atravessar O Portal e alcançar A Qualidade. 



24 

2.3 Frameworks 

Um framework é um conjunto integrado de artefatos de software reusáveis e 

extensíveis para um domínio específico da aplicação e que podem ser especializados para 

atender a uma aplicação em particular. Os frameworks são antigos, datando do final da 

década de 80, mas apenas recentemente vêm sendo amplamente empregados devido à sua 

integração com os padrões de projeto (SANCHES, 2005). 

Um framework é um conjunto de classes abstratas e concretas que fornece uma infra-

estrutura genérica de soluções para um conjunto de problemas. Os frameworks invertem a 

ótica do reúso de classes, da abordagem bottom-up para a top-down, em que o 

desenvolvimento se inicia com o entendimento do sistema contido no projeto do 

framework, e segue no detalhamento das particularidades da aplicação definidos pelo 

usuário. A implementação de uma aplicação a partir do framework é feita pela adaptação de 

sua estrutura de classes, fazendo com que esta inclua as particularidades da aplicação 

(SILVA, 2000). 

Esta abordagem muitas vezes é confundida com reutilização de biblioteca de 

classes. Porém a diferença fundamental está no fato de que a biblioteca possui artefatos de 

software isolados interligados pelo desenvolvedor e, no caso do framework a reutilização é 

realizada por um conjunto de classes inter-relacionadas, interligadas no próprio projeto do 

framework (SILVA, 2000). A vantagem da construção de framework está na perspectiva de 

obter um conjunto de componentes distintos (inter-relacionados para uma finalidade 

específica), a partir de um menor esforço que o normal necessário para desenvolver cada 

um isoladamente (SILVA 2000). 

Os frameworks orientados a objetos são uma tentativa de se combinar reúso de 

código (bibliotecas de classes), que consiste na utilização direta de trechos de código já 

desenvolvidos, com reúso de projeto (padrões de projeto) que consiste no 

reaproveitamento de concepções arquitetônicas de um artefato de software em outro, não 

necessariamente com a utilização da mesma implementação. 

O framework reúsa análise, projeto e código. No caso da análise descreve os tipos de 

objetos e como dividir problemas maiores em menores. O reúso no projeto está em conter 

algoritmos abstratos, descrever a interface que o programador deve implementar e as 
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restrições a serem satisfeitas pela implementação. No código, o reúso ocorre tornando mais 

fácil o desenvolvimento da biblioteca de componentes e a implementação de novos 

componentes, pois estes podem herdar grande parte do código das superclasses abstratas. 

Mais detalhes sobre conceitos, tipos e construção (desenvolvimento) de frameworks 

bem como os tipos de reúso, a granularidade e qual a ligação que os mesmos têm com a 

orientação a objetos serão explanados no capítulo 3. 

2.4 Desenvolvimento Baseado em Componentes 

A meta de construir aplicações a partir da composição de artefatos de software tem 

mais de três décadas. Em 1968 durante a "crise do software" McIlroy (1968) comenta sobre 

a necessidade da indústria de software produzir famílias de componentes reusáveis. A 

sugestão dele é que desenvolvedores de software tivessem a possibilidade de escolher 

componentes ajustados às suas necessidades específicas. Estes componentes seriam usados 

como artefatos caixa-preta (SILVA, 2000). 

Até muito recentemente ainda não havia consenso sobre a definição mais adequada 

para o termo componente. Embora fosse matéria constante de muitas publicações na área 

de software, havia diferentes visões sobre o que seria um componente, ou sobre o que seria 

o próprio desenvolvimento baseado em componentes, ou, ainda, como reunir componentes 

para formar um sistema. Talvez isto se deva em parte à própria generalidade do termo 

componente, ou também à estratégia de marketing de alguns fornecedores do mercado de 

componentes (REINEHR, 2008). 

Um componente é uma caixa-preta com uma interface bem definida e uma 

complexidade que pode variar desde uma simples classe até um framework completo. A 

partir dessa definição o desenvolvimento baseado em componentes consiste em agrupar 

componentes de software já existentes de forma a construir sistemas complexos. Geralmente 

os componentes são apresentados em sua forma binária, ou executável. O desenvolvedor 

fornece a interface dos componentes, mas não o código fonte. 

Tomila (2006) ressalta que um componente de software é uma unidade de 

composição com interfaces e dependências de contexto explicitamente especificadas, que 

pode ser fornecido isoladamente para integrar sistemas de software desenvolvidos por 
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terceiros. Um componente possui interfaces providas, através das quais ele declara os 

serviços oferecidos ao ambiente e interfaces requeridas, pelas quais ele declara os serviços 

do ambiente dos quais depende para funcionar. Uma interface identifica um ponto de 

interação entre um componente e o seu ambiente. 

Novas aplicações são desenvolvidas através do reúso de componentes. O 

desenvolvedor provê o design de alto nível da aplicação e implementa a função principal 

que define o fluxo de controle e as informações trocadas entre cada componente. Como o 

design e a implementação de cada componente já estão definidos, basta reusar o 

componente pronto. Em alguns casos é um framework que provê a estrutura de integração 

entre um conjunto de componentes. 
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3 FRAMEWORKS 

Conforme citado no capítulo 2, quando estudam-se as técnicas de reúso, um 

framework caracteriza-se como um conjunto integrado de artefatos de software reusáveis e 

extensíveis para um domínio específico da aplicação e que pode ser especializado para 

atender a uma aplicação em particular.  

A idéia de reúso tem muitas motivações, entre as principais destaca-se: diminuir 

custos, tempo e esforço de programação no processo de desenvolvimento de um software. 

Os frameworks surgem como uma técnica de reúso intermediária, onde tem-se uma parte 

com reúso de código e outra parte com reúso de projeto. Com os frameworks, reutilizam-se 

não somente linhas de código, mas também a arquitetura do domínio de aplicação ao qual 

ele atende. Frameworks são utilizados em diversas áreas como em interfaces gráficas com 

usuário (GUI), editores de texto, sistemas operacionais, sistemas distribuídos, software para 

aviões, entre outros. 

Várias são as definições de framework, pode-se destacar que “framework é um 

conjunto de classes abstratas e concretas agrupadas em componentes que oferece um 

conjunto específico de funcionalidades que obedecem a regras específicas de projeto” 

(MAGELA, 2006, p. 117). Para Silva (2000) “um framework é uma estrutura de classes 

inter-relacionadas, que corresponde a uma implementação incompleta para um conjunto 

de aplicações de um domínio” (SILVA, 2000, p. 31).  

Pode-se dizer que quase todas as definições de framework apresentadas na literatura 

se complementam ou são similares. Acredita-se que framework é uma aplicação não acabada 

composta por estruturas de funcionalidades agrupadas que colaboram entre si para 

fornecer funcionalidades à aplicação final. As estruturas podem necessitar de 

complementações para poderem funcionar. As funcionalidades podem ser utilizadas assim 

como estão definidas, ou podem sofrer adaptações para o seu uso. 

A combinação de reúso de código (bibliotecas de classes) e reúso de projeto 

(padrões de projeto) é objetivo principal de frameworks orientados a objetos. Um framework 
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orientado a objetos é um conjunto de classes e interfaces que incorpora um projeto 

abstrato. Ele provê uma infra-estrutura genérica para construção de aplicações dentro de 

uma família de problemas semelhantes, de forma que esta infra-estrutura genérica deva ser 

adaptada para a geração de uma aplicação específica. O conjunto de classes que forma o 

framework deve ser flexível e extensível para permitir a construção de várias aplicações com 

pouco esforço, especificando apenas as particularidades de cada uma delas. 

Um ponto a ser destacado é o grau de reutilização que acontece dentro de um 

framework. Um desenvolvedor que utiliza linguagem C, por exemplo, utiliza biblioteca de 

funções para construir aplicações, o que poderia ser classificado como reúso de rotinas. Já 

um programador que utiliza a linguagem Smaltalk aproveita classes pré-definidas para 

compor suas aplicações. Reusar classes possui um grau de reutilização maior que o de 

rotinas, uma vez que com classes se reutiliza um conjunto de rotinas, como também seus 

atributos. Porém, tanto no reúso de classes quanto de rotinas, cabe ao desenvolvedor 

implementar como os elementos do programa se relacionam e qual o fluxo de execução da 

aplicação. 

O grau de reúso promovido pelo uso de frameworks é superior ao grau de reúso 

promovido pelo reúso de rotinas e classes. Frameworks reusam um conjunto de classes 

interligadas ao invés de isoladas, os métodos especializados pelo usuário são chamados de 

dentro do próprio framework ao invés de serem chamados de dentro do código da aplicação 

do usuário. 

Segundo Silva (2000) a diferença fundamental entre um framework e a reutilização 

de classes de uma biblioteca é que quando se reutiliza classes de uma biblioteca são usados 

artefatos de software isolados, cabendo ao desenvolvedor estabelecer sua interligação, e no 

caso do framework há a reutilização de um conjunto de classes inter-relacionadas e os inter-

relacionamentos são estabelecidos no projeto do framework. As Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 

ilustram tal diferença (a parte sombreada representa classes e associações que são 

reutilizadas). 
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Figura 3.1 – Aplicação desenvolvida totalmente (SILVA, 2000). 

 

Figura 3.2 – Aplicação desenvolvida reutilizando classes de biblioteca (SILVA, 2000). 

 

Figura 3.3 – Aplicação desenvolvida reutilizando um framework (SILVA, 2000). 

Segundo Taligent (1995) dois aspectos caracterizam um framework: 

Os frameworks fornecem infra-estatura e projeto: frameworks portam infra-estrutura 

de projeto disponibilizada ao desenvolvedor da aplicação, que reduz a quantidade de 

código a ser desenvolvida, testada e depurada. As interconexões preestabelecidas definem a 

arquitetura da aplicação. O código escrito pelo desenvolvedor visa estender ou 

particularizar o comportamento do framework, de forma a moldá-lo a uma necessidade 

específica. 
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Os frameworks "chamam", não são "chamados": um papel do framework é fornecer o 

fluxo de controle da aplicação. Em tempo de execução as instâncias das classes do 

framework chamam as instâncias das classes desenvolvidas. 

Como um framework se destina a gerar diferentes aplicações para um domínio 

necessita conter uma descrição dos conceitos deste domínio. Os repositórios dos conceitos 

gerais do domínio de aplicação são as classes abstratas do framework. Um método de uma 

classe abstrata pode ser deixado incompleto para que sua definição seja acabada na geração 

de uma aplicação. São incluídos em classes abstratas apenas atributos a serem utilizados 

por todas as aplicações de um domínio (SILVA, 2000). 

Como citado no capítulo 2, os frameworks invertem a ótica do reúso de classes, da 

abordagem bottom-up para a top-down, em que o desenvolvimento se inicia com o 

entendimento do sistema contido no projeto do framework, e segue no detalhamento das 

particularidades da aplicação definidos pelo usuário. A implementação de uma aplicação é 

feita pela adaptação de sua estrutura de classes, fazendo com que esta inclua as 

particularidades da aplicação (TALIGENT, 1995). 

3.1 Classificação de Frameworks 

As funcionalidades de um framework podem estar expostas diretamente ao usuário 

como podem estar encapsuladas em outros conceitos. Este conceito conduz também a uma 

classificação de frameworks em dois grupos: framework de aplicação orientado a objetos e 

framework de componentes. 

Frameworks de aplicação orientado a objetos geram aplicações orientadas a objetos. 

Seus pontos de extensão são definidos como classes abstratas ou interfaces, que podem ser 

estendidas ou implementadas para compor uma instância da aplicação. 

3.1.1 Frameworks de componentes 

Frameworks são compostos por funcionalidades que colaboram entre si para suprir 

uma necessidade de determinada aplicação. Algumas dessas funcionalidades são 

incompletas, necessitando assim de extensões por parte da aplicação que utilizará tais 

funcionalidades, para poder funcionar corretamente. 
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Um framework de componentes pode ser classificado como uma entidade de software 

que suporta componentes, permitindo que estes possam ser acoplados dentro do framework, 

regulando as interações entre os componentes (SZYPERSKI, 2002). Componentes, 

diferente dos frameworks, são partes da aplicação que estão prontas para serem acopladas na 

aplicação, onde algumas dessas partes necessitem de adaptações para serem utilizadas. 

Um framework de componentes é uma entidade de software que provê suporte a 

componentes que seguem um determinando modelo e possibilita que instâncias destes 

componentes sejam plugadas no framework de componentes. Ele estabelece as condições 

necessárias para um componente ser executado e regula a interação entre as instâncias 

destes componentes. 

3.1.2 Frameworks de aplicação (orientados a objetos) 

Um framework de aplicação, também referenciado como framework de software 

orientado a objetos, consiste de uma ampla estrutura que pode ser reusada como um todo 

na construção de sistemas. 

Com o desenvolvimento baseado em frameworks há uma inversão de controle em 

relação ao desenvolvimento de um sistema tradicional baseado em componentes. Neste o 

desenvolvedor toma um conjunto de componentes de uma biblioteca de reúso e escreve 

um programa principal que invoca esses componentes quando necessário. Nesse caso, o 

desenvolvedor é o responsável pela estrutura e fluxo de controle do sistema, devendo 

decidir quando cada componente é invocado. No outro, o programa principal é reusado, 

cabendo ao desenvolvedor apenas decidir quais componentes serão conectados a ele. O 

código do desenvolvedor é então invocado pelo framework que determina a estrutura e o 

fluxo de controle do sistema (SILVA, 2006). 

Os aspectos customizáveis de um framework são chamados de pontos variáveis. O 

que distingue as diferentes aplicações de dentro de um mesmo domínio é a presença de um 

ou mais pontos variáveis, que representam as partes do framework específicas das 

aplicações. Os pontos fixos formam a arquitetura geral reusável do framework incluindo 

componentes básicos e o relacionamento entre eles. Os pontos fixos são usados sem 

modificação em todas as instanciações de um framework de aplicação. O potencial de reúso 

de um framework varia de acordo com o número de seus pontos fixos e variáveis, sendo que 
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o potencial de reúso é menor se o número de pontos variáveis for grande em relação ao 

número de pontos fixos (SILVA, 2006). 

Silva (2006) ressalta ainda que os pontos variáveis de um framework são geralmente 

implementados por uma combinação de métodos e/ou classes "gancho" (Hooks) e "gabarito" 

(Templates). Os métodos de gabarito definem um comportamento abstrato ou um fluxo de 

controle genérico por meio da união entre código padrão e chamadas a métodos gancho. 

Os métodos gancho representam os pontos variáveis do framework sendo oferecidos como 

métodos abstratos sem implementação. A especialização de um ponto variável fornece, ao 

método gancho, um comportamento específico para uma aplicação do framework. 

Aplicações concretas são criadas através da customização do framework, que pode ser 

feita através da aplicação de conceitos classificados como caixa-preta (blackbox) ou caixa-

branca (whitebox). Freqüentemente os dois conceitos se encontram disponíveis no mesmo 

framework e referem-se à visibilidade da implementação de um componente através de sua 

interface. A classificação dos frameworks é em função da forma de reúso adotada. Além dos 

dois tipos citados temos também os do tipo caixa-cinza (graybox). 

O framework caixa-branca provê implementações genéricas para cada aspecto 

variável da aplicação. O usuário então especializa cada componente para a aplicação 

concreta. Esse tipo de customização é mais flexível, mas requer um entendimento mais 

profundo do design e da implementação do framework (EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002). 

Neste tipo de framework a instanciação ocorre por meio de herança. O desenvolvedor da 

aplicação estende as classes abstratas do framework (criando classes concretas) e 

implementa o comportamento dos métodos. Nesse caso a interface pode retratar 

encapsulamento e limitar quais os componentes que podem ser autorizados a realizar 

alterações na implementação genérica. 

 O framework caixa-preta provê implementações específicas para cada aspecto 

variável da aplicação. O usuário gera a aplicação selecionando e conectando os 

componentes (EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002). Nenhum detalhe além da interface e 

de sua especificação é conhecido pelo usuário. Segundo Silva (2006) a instanciação é feita 

por meio de composição: o desenvolvedor combina classes concretas existentes (derivadas 

de classes abstratas e interfaces do framework) para obter a aplicação desejada. 
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Os frameworks caixa-preta são considerados menos flexíveis e mais fáceis de utilizar 

porque o desenvolvedor apenas reúsa classes já implementadas. Entretanto, o 

desenvolvimento desse tipo de framework é considerado mais complicado, pois um amplo 

conjunto de casos de uso do domínio deve ser previsto e implementado. Poucas empresas 

empregam o conceito caixa-preta e nenhuma adotou exclusivamente esse modelo, devido 

ao fato que o conceito caixa-branca é mais flexível para o cliente do reúso, mais fácil de 

implementar, demanda menos esforço em termos de conhecimentos técnicos e possibilita 

um maior número de artefatos reusáveis (EZRAN; MORISIO; TULLY, 2002). 

Os frameworks caixa-branca são mais fáceis de desenvolver porque não há a 

necessidade de prever todos os casos de uso inicialmente. Porém, seu uso é mais complexo 

porque o desenvolvedor de aplicações tem que interagir diretamente com o código do 

framework, o que requer conhecimento mais detalhado de sua estrutura interna. 

Uma desvantagem do conceito caixa-branca é que em alguns casos o componente 

não pode ser substituído por um novo componente caixa-branca, pois as alterações 

realizadas na versão anterior irão fazer com que a inclusão da nova versão cause conflitos 

com o atual software da aplicação, tornando este inconsistente (SANCHES, 2005). 

O conceito caixa-preta traz consigo a vantagem da interligação de componentes 

independentemente da linguagem de programação, localização física e plataforma de 

execução. Outra vantagem é a fácil substituição de versões anteriores de componentes por 

versões mais recentes, ou de outros fabricantes, pelo fato de suas interfaces permanecerem 

as mesmas (SANCHES, 2005). 

A fim de superar as barreiras impostas pelos frameworks caixa-branca e caixa-preta, 

foi criado o conceito de framework caixa-cinza (graybox). Ele permite a extensão tanto em 

termos de herança quanto em termos de composição, dependendo da necessidade da 

aplicação. Dessa forma, os frameworks caixa-cinza possuem flexibilidade e facilidade de 

extensão sem ter que prever muitos casos de uso e sem expor informações desnecessárias 

ao desenvolvedor (SILVA, 2006). A primeira versão de um framework é geralmente caixa-

branca por ser difícil conhecer todo o domínio da aplicação e prever todos os casos de uso 

para desenvolver um framework caixa-preta inicialmente. À medida que vai sendo utilizado, 

o framework é melhorado sistematicamente até ser transformado em um framework caixa-

cinza e, posteriormente, caixa-preta. 
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Em contraste com a maioria das técnicas de reúso, como padrões de projeto e 

bibliotecas de classes, os frameworks de aplicações consistem de código e design reusáveis. 

Isso significa que aplicações que são construídas baseadas no framework nunca são 

planejadas a partir do início, pois o design do framework é usado como ponto de partida para 

o design da aplicação. 

A presença de frameworks reusáveis influencia o processo de desenvolvimento de 

sistemas. São identificadas três fases durante o desenvolvimento de um sistema baseado 

em frameworks (SILVA, 2006): 

1 - Desenvolvimento do framework: tem por objetivo produzir um projeto reusável 

dentro de um domínio que suporte a implementação do sistema desejado. Geralmente 

consome maior parte do tempo de desenvolvimento do software. 

2 - Uso do framework: corresponde a instanciação do framework para um ou mais 

sistemas específicos. 

3 - Evolução e manutenção do framework: o framework evolui para incorporar novas 

funcionalidades do domínio ou é modificado para corrigir problemas que surjam a partir 

do seu uso real. 

3.2 Construção de Frameworks Orientados a Objetos 

O desenvolvimento de um framework difere do desenvolvimento de um sistema de 

software tradicional. Um framework deve envolver todos os conceitos relevantes num dado 

domínio para que possa ser reusado, enquanto um sistema tradicional envolve apenas os 

conceitos mencionados nos seus requisitos. Por este motivo, os processos tradicionais de 

desenvolvimento de software não suportam adequadamente o desenvolvimento de 

frameworks, fazendo com que vários processos mais específicos sejam propostos (SILVA, 

2006). 

Silva (2000) afirma que o desenvolvimento de um framework é mais complexo que o 

desenvolvimento de aplicações específicas do mesmo domínio, devido a dois motivos 

principais: o primeiro é pela necessidade de considerar os requisitos de um conjunto 

significativo de aplicações, de modo a dotar a estrutura de classes do framework de 
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generalidade, em relação ao domínio tratado e; o segundo é pela necessidade de ciclos de 

evolução voltados a dotar a estrutura de classes do framework de alterabilidade e 

extensibilidade. 

Sanches (2005) destaca ainda que a construção de um framework reusável não é 

simples, pois requer um entendimento profundo do domínio da aplicação para o qual o 

framework é proposto em termos de entidades e relacionamentos que podem ser definidos e 

reusados. Na medida em que os artefatos de software ficam mais detalhados e as suas 

interações mais específicas, torna-se mais difícil atingir os requisitos de futuras aplicações 

de modo a alcançar a reusabilidade. A flexibilidade nos padrões de interação entre os 

componentes é obrigatória para garantir a reusabilidade do framework. Por isso os 

frameworks são geralmente construídos com base em múltiplos padrões de projeto. 

Silva (2000) diz que a principal característica almejada ao se desenvolver um 

framework, é a generalidade em relação a conceitos e funcionalidades do domínio tratado. É 

de fundamental importância que a estrutura produzida seja flexível, ou seja, apresente as 

características alterabilidade e extensibilidade buscadas num framework. 

A alterabilidade reflete a capacidade do framework em alterar suas funcionalidades, 

de acordo com a necessidade de uma aplicação específica. Isso pode ser efetivado através 

de uma identificação adequada das partes da estrutura que diferem em aplicações distintas 

do mesmo domínio. É uma diferenciação entre os conceitos gerais do domínio e os 

conceitos específicos das aplicações. A extensibilidade, por sua vez, refere-se à 

manutenibilidade do framework. Este possui uma estrutura de classes mais complexa que a 

estrutura de uma aplicação do seu domínio. A evolução da estrutura do framework estende-

se por toda a sua vida útil onde novos recursos vão sendo agregados na medida em que ele 

é utilizado. Por isso, deve-se ter a preocupação em prever futuras utilizações para o 

framework, na definição de abstrações (SILVA, 2000). 

Para dotar um framework de generalidade, alterabilidade e extensibilidade é 

imprescindível uma cuidadosa identificação das partes que devem ser mantidas flexíveis e a 

seleção de soluções de projeto de modo a produzir uma arquitetura bem estruturada 

(SILVA, 2000). Isto passa pela observação de princípios de projeto orientado a objetos, 

como o uso de herança para reutilização de interfaces; a reutilização de código através de 

composição de objetos; a preocupação em promover polimorfismo, na definição das classes 
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e métodos de modo a possibilitar acoplamento dinâmico dentre outras. O uso adequado de 

herança, num framework, implica na concentração das generalidades do domínio em classes 

abstratas no topo da hierarquia de classes. O que, por sua vez, promove o uso adequado de 

herança, pois a principal finalidade destas classes abstratas é definir as interfaces a serem 

herdadas pelas classes concretas das aplicações. 

Devido ao fato de o processo de construção de um framework diferir do 

desenvolvimento de um sistema de software tradicional, são propostas algumas 

metodologias de desenvolvimento de frameworks diferentes. Estas propostas consistem na 

definição de procedimentos que abrangem a captura de informações de um domínio, a 

construção e o teste da estrutura de frameworks. 

O processo iterativo, também chamado de Projeto Dirigido por Hot Spots (Hot Spot 

Driven Design) para construção de frameworks, proposto por Pree (1999), é baseado na 

identificação de pontos variáveis (hot spots) conforme Figura 3.4. Em primeiro lugar ocorre 

a definição do modelo de objetos (definição da estrutura de classes, conforme a análise e 

projeto orientado a objetos - OOAD) de um sistema de software específico que é, então, 

refinado por um ciclo cujas iterações se repetem até que todos os pontos variáveis estejam 

sendo tratados pelo framework (SILVA, 2006).  

A identificação dos pontos variáveis é a segunda atividade do ciclo. É preciso 

identificar que aspectos diferem de aplicação para aplicação, e definir o grau de 

flexibilidade que deve ser mantido em cada caso. Se os aspectos que diferem entre 

aplicações são os dados, as classes abstratas agruparão os dados (atributos) comuns e as 

classes concretas, específicas para aplicações, agruparão os dados específicos. Se os aspectos 

que diferem entre aplicações são as funções ocorre a presença de métodos abstratos (em 

classes abstratas), além dos métodos base, nas classes. Por sua vez, estes métodos abstratos 

definem apenas o protocolo do método (template), que chamam outros métodos (hook) para 

completar seu processamento e métodos hook, que flexibilizam o comportamento dos 

métodos template3 (SILVA, 2000). 

                                                 

3 Como bem observa Silva (2000), um método template é um método que ao ser executado invoca 
pelo menos um outro método - um método hook. O método template comporta a parte imutável de 
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Figura 3.4 - Etapas do Projeto Dirigido por Hot Spot (SILVA, 2000). 

Na terceira etapa os pontos variáveis são projetados e implementados na atividade 

de projeto do framework. Esta etapa consiste em modificar a estrutura de classes 

inicialmente definida, de modo a comportar a flexibilidade requerida. Nesta etapa se 

definirá o que o usuário do framework deve fazer para gerar uma aplicação – que subclasses 

deve definir, a que classes deve fornecer parâmetros para a criação de objetos e quais as 

combinações de objetos possíveis. 

A quarta etapa consiste num refinamento da estrutura do framework a partir de 

novas intervenções de especialistas do domínio. O framework é avaliado durante a atividade 

de uso e se novos pontos variáveis forem encontrados, o ciclo se repete incluindo nova 

análise do modelo de objetos, caso contrário, ele é liberado para o uso. A questão principal 

nesta avaliação é: os hot spots definidos dão ao framework o grau de flexibilidade necessário 

para gerar as aplicações requeridas? Se a resposta for positiva o framework está pronto, caso 

contrário retorna-se a etapa de identificação de hot spots. 

                                                                                                                                                      

um procedimento. A flexibilização do procedimento ocorre através da troca do(s) método(s) hook 
invocado(s). 
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Seguindo a mesma linha de Pree (1999), Schmid (1999) propõe um processo para 

desenvolvimento de frameworks baseado em generalizações sistemáticas, que parte de um 

modelo de classes de um sistema de software específico. O processo inicia com uma análise 

de alto nível do domínio a fim de determinar os aspectos que precisam ter flexibilidade 

(pontos variáveis). Detectados, os pontos variáveis são analisados e especificados, cada um 

deles. As especificações passam pelo projeto de alto nível resultando em vários subsistemas 

de pontos variáveis. Agora, o modelo de classes do sistema específico é transformado pela 

substituição de grupos de classes do modelo original pelos subsistemas de pontos variáveis 

correspondentes. Obtemos então o modelo de classes a ser implementado para o framework 

(SILVA, 2006). 

O Projeto Dirigido por Exemplo (SILVA, 2000; SILVA, 2006) estabelece que o 

desenvolvimento de um framework para um domínio de aplicação é decorrente de um 

processo de aprendizado a respeito deste domínio, que se processa concretamente a partir 

do desenvolvimento de aplicações ou do estudo de aplicações desenvolvidas. O processo 

começa pela análise de domínio cujo objetivo é descrever o domínio da aplicação por meio 

da análise de aplicações semelhantes e padrões do domínio e entrevistas com usuários. O 

modelo do domínio com seus requisitos, conceitos e relacionamento entre conceitos é o 

resultado da primeira atividade. A continuação ocorre através da definição do projeto 

arquitetural de alto nível do framework. O projeto de alto nível é refinado e codificado na 

atividade de implementação utilizando uma linguagem de programação específica. A 

atividade de teste é realizada com o resultado da atividade de implementação para avaliar 

tanto sua funcionalidade quanto sua usabilidade. 

Resumidamente SILVA (2000) diz que o processo de desenvolvimento segundo o 

Projeto Dirigido por Exemplo (Figura 3.5), atravessa as etapas de análise, projeto e teste. A 

forma tida como ideal para desenvolver um framework é: 

1 - Análise do domínio: assimilar as abstrações já conhecidas; coletar exemplos de 

programas que poderiam ser desenvolvidos a partir do framework (no mínimo, quatro) e; 

avaliar a adequação de cada exemplo. 

2 - Projetar uma hierarquia de classes que possa ser especializada para abranger os 

exemplos (um framework) - a utilização de padrões de projeto é importante; 
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3 - Testar o framework usando-o para desenvolver os exemplos que foram usados na 

primeira etapa (implementar, testar e avaliar cada exemplo usado na primeira etapa). 

 

Figura 3.5 - Etapas do Projeto Dirigido por Exemplo. Fonte: Silva, 2000 (adaptado). 

Após os testes, o framework passa pela atividade de documentação. Um manual de 

usuário, a documentação do projeto do framework e a descrição de como o framework 

funciona são objetivo desta última etapa. 

Em função da dificuldade prática de analisar um mínimo de quatro aplicações já 

desenvolvidas para então começar a desenvolver o framework, é estabelecido um 

procedimento tido como adequado (e economicamente viável) para o desenvolvimento de 

um framework: a partir de duas aplicações similares que se necessite desenvolver, proceder 

paralelamente o desenvolvimento do framework e das duas aplicações, procurando 

maximizar a troca de informações entre os três desenvolvimentos. Segundo o autor, para 

que este procedimento possa ser realizado, as equipes de desenvolvimento devem conter 

pessoas com experiência de aplicações do domínio tratado - como uma forma de capturar 

informações de outras aplicações. 

No processo de desenvolvimento de um framework, deve-se produzir uma estrutura 

de classes com a capacidade de adaptar-se a um conjunto de aplicações diferentes. É 

fundamental também, que se disponha de modelagens de um conjunto significativo de 

aplicações do domínio. Este conjunto pode se referir a aplicações previamente 

desenvolvidas (Projeto Dirigido por Exemplo), ou a aplicações que se deseja produzir a 

partir do framework. A ótica de diferentes aplicações é o que dá ao desenvolvedor a 

capacidade de diferenciar conceitos gerais de conceitos específicos. 



40 

3.2.1 Comparação das metodologias de desenvolvimento de frameworks 

As duas metodologias apresentadas possuem uma série de características comuns. A 

primeira a ser destacada, é a busca de informações do domínio em aplicações já elaboradas. 

Percebe-se esta característica tanto no Projeto Dirigido por Exemplo que preconiza a busca 

das abstrações do domínio fundamentalmente a partir da utilização desta fonte quanto na 

metodologia OOAD. Convém destacar que basear-se em aplicações existentes para 

construir um modelo do sistema durante o processo de análise, não é exclusividade das 

metodologias de desenvolvimento de frameworks. 

As metodologias de desenvolvimento de frameworks não adotam técnicas de 

modelagem para a descrição de frameworks. Um framework carece de descrições estática e 

dinâmica tanto no nível de classes separadamente, como no nível do framework como um 

todo. Com isto, pode-se considerar que as metodologias OOAD podem fornecer subsídios 

para complementar as metodologias de desenvolvimento de frameworks (SILVA, 2000). 

A recomendação do uso de padrões se faz presente nas duas metodologias 

apresentadas. Padrões representam o registro de experiência em projeto. Para ambos os 

autores, não utilizar padrões prejudica o desenvolvimento, tanto em termos de dispender 

mais tempo para chegar à solução de problemas de projeto, como em termos do risco de 

não ser produzida a solução mais adequada (SILVA, 2000). Convém lembrar, porém, que 

nenhuma das metodologias especifica como utilizar padrões. 

Um último aspecto que é indispensável para o desenvolvimento de um framework é 

o teste que é perpassado pelo desenvolvimento de aplicações no mesmo. É um aspecto 

indispensável que é constado nas duas metodologias apresentadas. 

Algumas características específicas se fazem presentes nas metodologias de 

desenvolvimento de framework. Aspectos estes, que diferem em algum aspecto particular, 

mas não são pontos conflitantes e nem exclusivos. 

No Projeto Dirigido por Exemplo há uma ênfase na análise do maior número 

possível de aplicações já desenvolvidas. A descrição do domínio se origina do conjunto de 

aplicações e a flexibilidade necessária ao framework se identifica nas diferenças entre as 

aplicações. 
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No Projeto Dirigido por Hot Spots há uma ênfase sobre os pontos de flexibilidade 

do framework. Após a descrição do domínio são buscados e documentados os pontos 

variáveis. O desenvolvimento consiste então em adaptar a estrutura de classes a estes 

pontos variáveis identificados. Caso o framework seja julgado inadequado após um ciclo de 

desenvolvimento, ocorre então, a redefinição dos pontos variáveis. 

3.3 Vantagens e Desvantagens na Utilização de Frameworks 

As principais vantagens na utilização de frameworks delineadas por Fayad (1999) e 

citadas por Penczek (2006) são: 

Modularidade – o sistema resultante possui uma alta modularidade devido ao 

encapsulamento dos detalhes de implementação por trás de interfaces estáveis, tornando 

possível o incremento na qualidade do software. O esforço necessário para o entendimento 

e manutenção do software existente é reduzido pois os impactos causados por alterações de 

projeto e implementação são localizados. Devido à modularidade, o framework pode receber 

alterações em suas funcionalidades, separadas em módulos, sem que a aplicação final tenha 

efeitos colaterais. É como trocar um pneu de um carro, após a troca o carro continuará 

andando. 

Reusabilidade – as interfaces estáveis incentivam a reusabilidade por definirem um 

comportamento conhecido que pode ser reaplicado para criar novas aplicações. Essa 

reusabilidade carrega o conhecimento em um domínio e o esforço anterior de 

desenvolvedores experientes. Como tudo já foi testado e comprovado, a criação de uma 

nova solução para um problema recorrente é evitada, ou seja, as funcionalidades já estão 

implementadas nos frameworks, basta reutilizá-las. 

Extensibilidade – os pontos de extensão permitem o desacoplamento sistemático 

entre a parte fixa do framework, presente no domínio da aplicação, e a parte variável 

introduzida pelo processo de instanciação. A extensibilidade é alcançada com a definição 

de pontos de extensão que permitem que uma aplicação possa estender suas interfaces 

estáveis.  

Inversão de controle – retira da aplicação o trabalho de acionar determinadas 

funcionalidades, deixando essa preocupação para o framework utilizado. Esta é uma 
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novidade trazida pela reutilização de frameworks. Com a inversão do fluxo de controle 

quem comanda o fluxo de execução principal do programa é o artefato reutilizável 

(framework) e não o artefato reutilizador (aplicação) (SILVA, 2000; PENCZEK, 2006). 

Esse conceito permite que um framework especifique seu funcionamento como um todo, 

principalmente no que se refere à coordenação de seus componentes principais. A inversão 

de controle está intimamente ligada aos mecanismos de extensão presentes em linguagens 

orientadas a objetos. Mecanismos como o polimorfismo, permitem que objetos executem 

um código a ser definido futuramente pelo desenvolvedor da aplicação, durante o processo 

de reúso. Essa execução se dá por um protocolo bem definido, normalmente especificado 

pelo mecanismo de herança. 

Estas são vantagens explícitas trazidas pela utilização de frameworks e, juntamente 

com elas vem outros ganhos como produtividade, facilidade de uso (o que acontece em 

decorrência do tempo), melhoria de qualidade e confiabilidade do produto final. 

Embora a utilização de frameworks traga muitas vantagens no desenvolvimento de 

software, algumas desvantagens são observadas: 

Curva de aprendizado – o tempo necessário para aprender sobre o funcionamento e 

o processo de reúso, a fim de se obter as vantagens da utilização de determinado framework, 

é longo e gera custos. Estes custos devem ser amortizados por vários projetos e os ganhos 

de produtividade e qualidade devem ser expressivos, caso contrário o investimento em 

frameworks não se tornará atraente. 

Esforço de desenvolvimento – se o desenvolvimento de sistemas complexos é difícil, 

o desenvolvimento de sistemas de forma abstrata tendo em mente sua reutilização é mais 

difícil ainda. São necessários tempo, recursos, excelente domínio de reúso de software e de 

orientação a objetos, experiência no domínio para o qual o framework está sendo 

desenvolvido, bem como uma boa dose de criatividade. 

Integrabilidade – a maioria dos frameworks é desenvolvida exclusivamente para o 

propósito de extensão, e não para o de integração com outros artefatos de software. A 

integração do framework com outras tecnologias envolvidas na aplicação torna-se um 

problema, pois geralmente sua arquitetura não está preparada para essas situações. O 

processo de integração pode enfrentar problemas difíceis de serem solucionados, como, por 
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exemplo, quem comanda o fluxo de controle da aplicação final neste processo de 

integração. 

Manutenibilidade – com a criação de novas versões do framework devido à evolução 

de seus requisitos iniciais, as aplicações instanciadas a partir do mesmo também devem 

evoluir com a finalidade de manterem-se de acordo com a especificação do framework. Esse 

problema está relacionado com a modificação de aplicações que já estão em produção, o 

que pode ser problemático quando o serviço prestado por estas aplicações não puder parar. 

Além deste problema destaca-se que os frameworks são mais difíceis de depurar, pelo fator 

inversão de controle. A depuração fica mais difícil de ser realizada, pois a execução oscila 

entre framework e aplicação. 

Eficiência – o uso de frameworks usualmente provoca queda na eficiência do código 

final, uma vez que chamadas adicionais a tabelas virtuais de métodos serão necessárias 

para executar uma determinada tarefa. Os frameworks também tendem a ter desempenho 

menor que aplicações específicas, justamente por serem mais genéricos em relação a essas 

aplicações. 

Uma dificuldade adicional é que não existe um padrão de como um framework deve 

ser desenvolvido, documentado, implementado e adaptado. O que dificulta ainda mais sua 

manutenção e entendimento.  

Enfim, para que um framework seja utilizado de forma adequada, os esforços de 

desenvolvimento, curva de aprendizagem, integração, eficiência, manutenção, validação e 

remoção de defeitos e falta de padrões, devem estar em sintonia; algo que demanda tempo 

e custos para ser alcançado. 

3.4 Frameworks e o Reúso 

A evolução na indústria de software, dos sistemas tradicionais para os modernos 

sistemas distribuídos, pode ser vista como amplamente constante. Em decorrência disso, 

novas tecnologias e abordagens têm sido introduzidas contínua e progressivamente. A 

maioria das organizações tem ciclos de desenvolvimento tipicamente constantes de dois a 

quatro anos ou mais sobre um conjunto fixo de tecnologias. Com o tempo, as forças do 

mercado exigem uma organização para atualizar essas tecnologias e arquiteturais. Devido à 
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evolução cada vez mais rápida e quantitativa da indústria, as organizações se defrontam 

com uma nova fase de aprendizado e um salto real em complexidade e custo. É essencial 

que as organizações criem meios para lidar com a complexidade e os custos crescentes 

(FERRARI, 2007). 

A capacidade para desenvolver software de qualidade com todas as características 

funcionais e extra-funcionais exigidas, requer a combinação de vários fatores. Não é apenas 

um problema de tecnologia ou metodologia, mas uma complexa mistura de fatores. Estes 

fatores devem ser misturados de forma consistente, de modo que todos sejam tratados 

como um todo unificado. Os fatores mais importantes que influenciam o desenvolvimento 

de software em termos de uma avaliação de custo e benefício são citados por Ferrari (2007) 

e listados a seguir: 

Ferramentas integradas e ambientes de desenvolvimento - são exigidos para a construção 

de software. 

Pessoas e organização - construção de software prescinde uma prática de construção pessoal 

intensa e o fator humano é considerado o fator mais importante na indústria. 

Práticas de engenharia de software – incluem as metodologias, processo de desenvolvimento 

e boas práticas exigidas para se ter uma organização que usa as ferramentas integradas e os 

ambientes de desenvolvimento para produzir software eficientemente. 

Arquitetura e reúso - refere-se ao conjunto de princípios arquiteturais, padrões, artefatos 

reusáveis e frameworks para apoiarem a construção de software. 

A tendência das grandes organizações é de oferecer amplos serviços a todos os seus 

departamentos, seções e divisões e a demanda de soluções de software padrão é cada vez 

maior. Mas, à medida que a padronização aumenta, os usuários demandam adaptações em 

estações de trabalho individuais que atendam suas necessidades específicas. Frameworks e 

padrões de projeto são uma resposta para estas adaptações e para uma padronização e 

flexibilidade de requisitos similares. 

O conceito chave para o uso de frameworks é reúso de projeto. Em contraste à 

abordagem do passado que aplicava o termo reúso para funções individuais de software, o 

objetivo de frameworks é reusar unidades completas específicas do domínio. Há uma 
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tentativa de preservar o trabalho de desenvolvimento existente, tal como análise e projeto 

de classe de domínio, criando uma estrutura reduzida representando uma unidade e seus 

componentes de interface. Os programadores da aplicação necessitam somente adequar a 

estrutura ao domínio específico de uma aplicação em particular. A diferença é que, em 

abordagens tradicionais para reúso de software, cria-se um programa de aplicação usando 

bibliotecas de classe para acesso à base de dados, funções matemáticas e a interface com o 

usuário, em contrapartida, reúso de projeto significa adaptar um envoltório completamente 

desenvolvido. A lógica do programa já está presente quando se fala em reúso ou 

programação com frameworks (FERRARI, 2007). 

Ainda, segundo Ferrari (2007) um framework é um conjunto de classes cooperativas 

que é usado como uma unidade auto-contida. Porém, o número de tais classes pode se 

tornar muito grande e a cooperação entre elas emaranhada, de modo que documentar a 

funcionalidade de um framework ou explicá-lo para novos membros de equipe, 

freqüentemente é difícil. Padrões de projeto são metáforas que descrevem o 

comportamento e estrutura do framework e ilustram conceitualmente como funcionam. 

Padrões de projeto, por outro lado, oferecem excelentes oportunidades para participação 

do usuário no processo evolucionário de desenvolvimento de frameworks, onde são um 

instrumental para melhorar os pré-requisitos em um sistema altamente reusável. 

Para Valerio (1997) frameworks são macro-componentes desenvolvidos como 

sistemas de objetos, tais como classes, que cooperam modelando uma funcionalidade ou 

uma característica relevante de um domínio. Arquiteturas de software representam o 

modelo de alto nível das aplicações em um domínio e estão compostas pelos frameworks que 

modelam as funcionalidades expostas pelas aplicações. Os componentes reutilizáveis são 

agrupados em frameworks para implementar a funcionalidade modelada pelo próprio 

framework e permitem adaptar e adequar as aplicações de acordo com as necessidades do 

cliente.  

Segundo Valerio (1997) outro conceito que mostra a rápida difusão de frameworks 

na indústria de software é conceito de padrão (pattern). Um padrão é o modo repetido ou 

regular de algo que acontece ou é feito ou uma organização de entidades ou formas na qual 

a mesma entidade ou forma está repetida de um modo regular, ou ainda, um modelo ou 

diagrama que pode ser utilizado como um guia quando se está fazendo algo ou lidando 
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com algum problema. Um padrão de projeto, seguindo a abordagem de Alexander, é uma 

solução geral e provada para um problema específico em um contexto definido com 

determinados limites e restrições.  

Estas técnicas são expressão de uma reação que retrata o interesse no reúso de 

software a partir do código e de pequenos componentes em alto nível e para artefatos 

abstratos que incorporam uma parte relevante de conhecimento e projeto no ciclo de vida 

de um software. Esta contínua investigação no que tange a práticas de reúso para o melhor 

intercâmbio entre esforço de desenvolvimento e retorno do investimento influencia o 

processo de software básico (VALERIO, 1997). 

Este processo de software está baseado na produção de frameworks e, em geral, 

entrega as aplicações para os clientes compostas pelo agrupamento de ativos (artefatos) 

reutilizáveis dentro da arquitetura de domínio. Sua institucionalização nutre uma 

mudança na organização do modelo de ‘fábrica de software’. Frameworks, arquiteturas e 

padrões são um modo privilegiado para valorizar a experiência obtida durante o ciclo de 

vida do software (VALERIO, 1997). 

Valerio (1997) ressalta também os efeitos que ocorrem na conjunção entre o reúso 

de software, frameworks e padrões, como destacado a seguir:  

• o desenvolvimento de aplicações de software por meio de frameworks, seguindo uma 

arquitetura de referência e agrupando os componentes reutilizáveis nos frameworks, 

aumenta a eficiência das práticas de reúso e, ao mesmo tempo, reduz o esforço de 

desenvolvimento;  

• frameworks e arquiteturas aumentam a modularidade e a estruturação das aplicações, 

encapsulando os detalhes de aplicações em componentes trocáveis criando o princípio de 

localidade, além disso, o conceito de 'interface' contribui para a divisão das aplicações em 

módulos;  

• aplicando padrões de projetos, usando frameworks comprovados e arquiteturas, a robustez 

e a qualidade da aplicação são melhoradas; além disso, é possível também que pessoas 

com experiência escassa em um campo específico produzam uma boa aplicação seguindo 
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os padrões de projeto disponíveis publicamente e usando frameworks e arquiteturas “off-

the-shelves”;  

• frameworks e arquiteturas promovem uma interoperabilidade e comunicação entre 

diferentes produtos.  

Esta lista apresenta alguns dos benefícios que podem ser explorados quando 

frameworks, arquiteturas e padrões são aplicados ao processo de software para suporte ao 

reúso. Frameworks e padrões podem prover um benefício relevante quando usados no 

processo de software e integrados a um programa de reúso mais amplo e estruturado 

(VALERIO, 1997). 

Para Herzum (2000) qualquer abordagem séria para construção de software deve ser 

centrada em reúso. Convém lembrar, no entanto, que reúso não é apenas uma questão de 

tecnologia, arquitetura e processos de desenvolvimento, mas também, e mais importante, é 

uma questão organizacional. Dois aspectos organizacionais se fazem presentes: como 

evoluir o desenvolvimento da organização para atividades de reúso e como montar uma 

organização que irá conduzir reúso. A organização também demandará novas funções 

como o gerenciamento de programa de reúso e segurança de reúso que pode se refletir no 

cuidado de artefatos de software existentes para alçá-los ao nível de qualidade requerido 

pelo reúso. Herzum (2000) destaca ainda a necessidade de funções relacionadas ao 

repositório de artefatos (gerenciamento do repositório de artefatos bem como sua evolução 

a longo prazo); administração de repositório de artefatos (responsável diário pela operação 

do repositório) e; desenvolvimento do repositório de artefatos (fornecer as instalações e 

evolução técnica do repositório de software em si e também de seu possível 

desenvolvimento). 

A tendência para a produtividade, na indústria de software, está forçando 

importantes mudanças no modo como o desenvolvimento e manutenção de software tem 

sido realizado. Ferrari (2007) destaca algumas tendências que mais contribuem para 

melhorar a produtividade, são elas: a melhoria da qualidade de produtos e de processos a 

fim de reduzir o custo de manutenção; o reúso de código e outros componentes de software, 

tais como projetos e requisitos, a fim de reduzir custos de produção e melhorar a qualidade 

de componentes individuais e a aceitação ampliada de notações de modelagem e 
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ferramentas, para fornecer um modelo de software como um auxílio essencial para o 

entendimento do software, reduzindo custos de desenvolvimento, manutenção e solução. 

Ferrari (2007) destaca ainda que as vantagens competitivas que uma organização 

alcança com o reúso são: tempo de entrega reduzido, conhecimento aprimorado do 

domínio de aplicações e, aumento da produtividade. A introdução bem sucedida de reúso 

requer que o processo de desenvolvimento na organização seja bem definido. 

Segundo Pressman (1992), a preocupação com o cronograma, prazos, custos, com a 

não descoberta de defeitos antes que o software seja liberado ao cliente e com as 

dificuldades em medir, monitorar e acompanhar o progresso enquanto o software está sendo 

desenvolvido, gerou uma grande preocupação com o software e com a maneira como o 

mesmo é desenvolvido, o que leva à adoção de práticas de engenharia de software. Além 

disso, a demanda por produtos e serviços de qualidade tem suscitado o estudo e a 

proposição de métodos, técnicas e ferramentas cujo objetivo principal é auxiliar a 

construção de produtos de qualidades ao mesmo tempo, melhorando o seu processo de 

construção. 
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4 ESTUDO DE CASO - CASCA UM FRAMEWORK PHP 

O Centro de Processamento de Dados (CPD) da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) é um órgão auxiliar da administração da Universidade, encarregado de 

tarefas como informatização e viabilização das tecnologias da informação no âmbito 

acadêmico e administrativo. 

A primeira parte deste capítulo, que versa sobre os objetivos, características e 

formas de funcionamento do framework CASCA, contém informações fornecidas pela 

equipe de desenvolvedores4 do CPD, recolhidas durante o desenvolvimento do estudo de 

caso. 

O framework CASCA foi implementado originalmente no início de 2005, tendo 

como objetivo principal a padronização de componentes de tela dos sistemas web da 

FURG além de padronizar também a forma de acesso aos softwares desenvolvidos.  

Em relação à forma de acesso foi estabelecido um endereço padrão 

(www.sistemas.furg.br) onde o usuário se identifica e posteriormente lhe são apresentados, 

de acordo com seu perfil de acesso, todos os sistemas aos quais ele tem acesso. Para tanto, 

foi necessária a criação de um banco de dados de controle de permissões geral a todos os 

sistemas onde o desenvolvedor registra toda a estrutura do software e quais perfis terão 

acesso a determinadas aplicações5. Com este modelo houve uma maior agilidade no 

controle de acesso e na criação/alteração de um sistema, pois o desenvolvedor não precisa 

mais se preocupar com a questão de segurança. O CASCA tornou-se responsável em 

habilitar o acesso a uma dada aplicação. 

                                                 

4 Desta equipe destaca-se principalmente o auxílio de Carlos Alberto Madsen que colaborou 
diretamente para o desenvolvimento desta parte do trabalho no que se refere às especificações, 
requisitos e funcionamento geral do framework CASCA. 
5 No CASCA um Sistema é formado de “n” Aplicações onde a aplicação possui um diretório 
específico e um grupo de fontes PHP relacionados. 
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Os componentes de tela surgiram com o intuito de fazer com que todos os sistemas 

tivessem uma aparência e comportamento similar. Fazendo assim com que a necessidade 

de capacitação do usuário final, para cada novo sistema, fosse diminuída, focando então 

nos recursos específicos que dado sistema apresentasse. Outro objetivo era gerar códigos 

fontes e estruturas de diretório, das aplicações, de forma padrão, tendo em vista que 

manutenção seria mais rápida e confiável. Mais especificamente em relação ao código 

fonte, outro benefício esperado era o aumento de legibilidade dos códigos fonte, pois até 

então eram desenvolvidos componentes de interface misturados, no caso códigos HTML, 

com a lógica do sistema. A formatação das informações em HTML junto ao PHP fazia 

com que os códigos fonte dos programas ficassem muito extensos e de difícil leitura e 

debug. 

Atualmente o CASCA é o padrão no desenvolvimento de sistemas no CPD/FURG, 

e com ele já se tem diversos sistemas em produção (sistemas em uso), dentre os quais 

pode-se destacar: SAL (Sistema de Apoio a Licitação) gerencia toda a compra ou 

contratação de serviços da FURG; SCV (Sistema de Controle do Vestibular) desde 2005 

gerencia todas as etapas do processo seletivo; SPP (Sistema de Processo do Protocolo) 

controle de todo o trâmite de processos da instituição, SCC (Sistema de Controle de 

Concursos) controle das etapas de inscrição e processamento de resultados das provas 

teóricas; SRH (Sistema de Recursos Humanos) todo o controle de ficha funcional, férias, 

efetividade e etc. dos servidores da FURG; SOL (Sistema de Solicitação de Matrícula) o 

qual desde o início de 2008 atende toda a solicitação de rematrícula dos alunos de 

graduação da instituição. Além destes diversos projetos implantados, estão em andamento 

outros como o SAB (Sistema de Administração de Bibliotecas), versão 3, que tem sua 

implantação prevista para meados de janeiro de 2009. 

Segundo a equipe de desenvolvedores do CPD-FURG, a escolha pela abordagem 

baseada em framework deu-se em função da capacidade de reúso e extensão, inerentes a esse 

tipo de software. Como visto no capítulo anterior, um framework corresponde a uma 

aplicação semi-completa e reutilizável que, quando especializada, produz aplicações 

personalizadas. Para ser especializado, um framework deve possuir uma estrutura interna 

bem organizada e ser bem documentado, tal que um desenvolvedor seja capaz de produzir 

aplicações a partir dele. 
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O CASCA foi proposto com o intuito de flexibilizar o processo de criação e uso de 

aplicações baseadas na web. O mesmo adota uma perspectiva modular6 de 

desenvolvimento de aplicações que permite a configuração das aplicações a partir da 

seleção e configuração de funcionalidades disponibilizadas na infra-estrutura do framework. 

O CASCA possui um conjunto de funcionalidades específicas que são apresentadas 

na interface da aplicação. Essas funcionalidades são organizadas nos módulos por meio de 

opções do módulo. Por exemplo, um módulo de usuário pode apresentar funcionalidades 

(ou ações) como "adicionar usuário", "remover usuário" e "editar usuário". Essas opções 

correspondem aos itens de menu da aplicação instanciada sobre o framework. 

Quando uma aplicação é criada ela deve ser configurada. Tal configuração 

estabelece, para cada aplicação, quais perfis possuem o direito de acesso a ela. Por 

exemplo, no caso do módulo de usuário, uma possível configuração seria: deixar que todos 

os usuários autenticados acessem a opção para alterar suas informações pessoais e limitar o 

acesso a opção de gerenciar usuários apenas aos administradores da aplicação. 

Na Figura 4.1 são apresentados os elementos que fazem parte da estrutura geral do 

framework CASCA. A estrutura do framework está organizada em camadas de interface 

gráfica, controle e componentes. O que significa dizer que o padrão arquitetural MVC7 

(Model View Controller) se faz presente em tal framework. A vantagem de utilizar esse padrão 

é que a divisão em camadas permite organizar melhor o código da aplicação e facilita sua 

manutenção, uma vez que cada camada pode ser modificada individualmente. 

                                                 

6 No CASCA pode-se dizer que a perspectiva modular funciona de maneira que os módulos sejam as 
diferentes funcionalidades (sistemas) que o usuário tem acesso, ou seja, módulos são o conjunto de 
sistemas (assim como são chamados pela equipe de programadores e assim também são tratados no 
ambiente CASCA) que, na hora da autenticação, o perfil tem autorização para acessar. Assim um 
perfil de aluno de graduação acessará sistemas diferentes dos acessados por um perfil de uma 
secretaria ou uma unidade que é responsável pelo orçamento. 
7 O padrão arquitetural MVC foi introduzido pelos desenvolvedores da linguagem Smalltalk na 
década de 80. Esse padrão sugere que a aplicação seja dividida em três camadas: modelo (model), 
que representa os dados e a lógica específica da aplicação para manipular esses dados; visão (view), 
que renderiza o conteúdo de um modelo acessando seus estados e especificando como eles são 
apresentados; e controlador (controller), que define o comportamento da aplicação enviando 
requisições para o modelo e selecionando as visões a serem apresentadas. 
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Figura 4.1 - Elementos que fazem parte da estrutura geral do framework CASCA. 

A infra-estrutura das camadas é fornecida pelo framework para garantir a 

uniformidade dos módulos e seu correto funcionamento. Na camada de controle, os 

serviços de autorização, segurança e gerência de sessão são fornecidos pelo framework e não 

precisam ser desenvolvidos para cada nova aplicação. Os módulos são formados por 

elementos de interface gráfica, que são utilizados pelo usuário para interagir com a 

aplicação, por elementos de controle, que fazem a conexão entre a interface gráfica e a 

lógica do módulo, e por componentes, que executam a lógica das funcionalidades 

oferecidas pelo módulo. 

Quanto ao tipo, a implementação do CASCA pode ser classificada como um 

framework caixa-branca (whitebox), pois o desenvolvedor do módulo pode criar novas 

aplicações para seu módulo, ou modificar as existentes, utilizando classes abstratas e 

documentações fornecidas pelo framework. 

4.1 Requisitos Atendidos pelo CASCA 

O CASCA traz consigo uma alternativa baseada no reúso de uma estrutura e na 

padronização e documentação das interfaces de comunicação. Ele permite que diferentes 

aplicações de um dado domínio possam ser instanciadas de maneira organizada. 

Alguns requisitos que o CASCA atende dentro das características do domínio no 

qual está inserido: 

1. A estrutura interna do framework é organizada de forma modular. Um módulo contém 

diversas aplicações e possui um conjunto de funcionalidades específicas organizadas na 

forma de opções do módulo. 
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2. Para gerenciar a sessão de usuário o framework oferece um mecanismo que possibilita a 

autenticação do usuário em bases de dados específicas. 

3. O framework garante que, durante uma requisição, o usuário tenha direito de acessar o 

módulo e/ou aplicação bem como as opções que podem ser acionadas na interface da 

aplicação. Isso é feito com base no papel/perfil assumido pelo usuário no momento da 

autenticação/login. 

4. O mecanismo de autorização do framework está preparado para trabalhar com perfis de 

usuário e permissões personalizadas para cada módulo e/ou aplicação. 

5. O framework suporta a instanciação de mais de uma aplicação no mesmo servidor. Essas 

aplicações podem utilizar fontes de dados diferentes, mas a lógica central é a mesma. 

Isso quer dizer que o núcleo do framework não precisa ser replicado a cada nova 

aplicação instanciada, pois basta que ele saiba direcionar as requisições para a 

aplicação/módulo corretos. 

6. A interface das aplicações instanciadas sobre o framework é construída de forma 

dinâmica a partir das configurações utilizadas e do perfil do usuário que acessa o 

framework. Somente as funcionalidades disponíveis para o usuário são 

apresentadas/habilitadas. 

7. O framework é independente de plataforma (herda a independência de plataforma do 

PHP, todas as plataformas que tiverem PHP podem rodar o CASCA). Existe também 

certa dependência do SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados), pois a parte 

de controle de acessos e usuários foi desenvolvida para o PostgreSQL, mas existem 

casos como do SisMAIL (sistema responsável pela criação de e-mail na FURG), em que 

a base de acesso do CASCA é PostgreSQL e a base de dados onde estão registrados os 

e-mails é MySQL. 

8. O framework fornece um mecanismo para a instanciação, edição e remoção de aplicações 

de forma visual. A edição de uma aplicação ou de um módulo permite a seleção de 

ações que compõem tais itens e a configuração das permissões dos usuários sobre as 

opções de cada módulo. Dentro do framework CASCA foi desenvolvido um sistema 
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chamado “CASCA” sobre o qual pode-se gerenciar o banco de dados que controla 

sistemas, aplicações, operações, perfis, dentre outros. 

9. O framework oferece um módulo chamado de “Construtor” que é responsável pela 

geração de código a partir das especificações selecionadas. Este é um sistema 

desenvolvido no framework CASCA, sobre o qual pode-se gerar fontes no mesmo 

padrão. Cabe ressaltar que o “Construtor” é um sistema de mão única, ou seja, ele só 

escreve o código fonte, sendo que as alterações feitas nos códigos gerados não são 

percebidas pelo Construtor. Sua criação teve como objetivo agilizar a criação de 

componentes de tela, não de ser uma IDE completa. 

Esses requisitos mostram que o framework CASCA pode oferecer mais do que um 

conjunto de classes abstratas e uma especificação, ou seja, ele oferece um suporte muito 

bom para construção de aplicações dentro do domínio. Pode-se dizer que ele chega a ser 

uma aplicação semi-completa e que permite ser utilizada para construir aplicações 

personalizadas. 

Ao desenvolvedor de uma aplicação é permitido criar, editar ou apagar aplicações. A 

criação de aplicações corresponde à inserção dos dados da aplicação, como nome, 

identificação, fonte de dados, fonte de autenticação, entre outros. A edição de uma 

aplicação permite mudar seus dados básicos, selecionar os perfis que irão utilizá-la e os 

tipos de operações que poderá executar. 

O CASCA oferece serviços para manipular as aplicações, tais como adicionar, 

remover e atualizar aplicações, listar aplicações, obter e atualizar a lista de módulos da 

aplicação, obter e atualizar a lista de opções de um módulo (para configurar quais perfis 

estão relacionados a quais opções do módulo), entre outras. 

A sessão do usuário é utilizada para armazenar informações como o nome 

(username) e perfil assumido pelo usuário, o identificador da aplicação acessada e a 

informação codificada da autenticação do usuário bem como a unidade de alocação e 

outros dados utilizados nas diversas aplicações que o CASCA atende. 
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4.2 Descrição do Funcionamento 

4.2.1 Autenticação, autorização e gerência de sessão 

A "Página principal" do sistema, acessada em www.sistemas.furg.br8, é formada por 

uma tela de login conforme pode ser visualizado na Figura 4.2. Esta tela é composta por 

três campos que devem ser preenchidos para acessar o sistema, são eles: Usuário, Senha e 

um código de verificação. O sistema (CASCA) verifica os dados de identificação, bem 

como o IP de acesso e monta, para o usuário, uma tela com os sistemas que o mesmo tem 

acesso. 

 

Figura 4.2 – Tela de login gerenciada pelo framework CASCA em www.sistemas.furg.br. 

A equipe de desenvolvimento tem acesso a todos os sistemas disponíveis. Após a 

identificação o desenvolvedor escolhe o perfil que vai acessar tendo em vista que cada 

perfil dá acesso a um ou até mesmo um grupo de sistemas disponíveis. Quando o usuário 
                                                 

8 Um detalhe interessante é que na tabela de sistemas do CASCA tem um campo “url” que diz 
quais sistemas poderão ser acessados desta url, no caso do CPD é somente utilizado o 
www.sistemas.furg.br, mas poderia ter outros endereços como por exemplo www.academico.furg.br. 
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normal faz login ele já estará assumindo um perfil específico, porém o mesmo pode ter 

mais de um perfil, o CASCA guarda o último perfil que foi utilizado e usa esse no próximo 

acesso. Os perfis de usuários são configurados para cada aplicação, mas há grupos de 

usuários que têm acessos em comum como, por exemplo: o perfil dos alunos é comum para 

todos os alunos da universidade, como também o perfil dos professores, secretarias das 

unidades e assim por diante. O desenvolvedor do sistema fornece as autorizações para os 

perfis que terão acesso, bem como a outros usuários específicos que haja necessidade. A 

visão do desenvolvedor será tomada como base para a seqüência na descrição do 

funcionamento do framework. 

4.2.2 Interface gráfica para o desenvolvedor 

O login é essencial porque a interface da aplicação é construída com base no perfil 

do usuário que está acessando. Na Figura 4.3 é apresentada a interface que o 

desenvolvedor tem acesso dentro do CASCA. 

 

Figura 4.3 – Interface ao desenvolvedor do framework CASCA. 

A Figura 4.3 mostra 3 áreas distintas. Na área (a) tem-se, em primeiro lugar o menu 

CASCA que pode ser expandido e aparecerão todas as opções de controle sobre os 

(a) 

(b)

(c)
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Sistemas, Aplicações, Pastas, IPs, Perfis, enfim, todo o aspecto de controle e configuração 

dos sistemas que pertencem ao framework. Na área (b) aparecem as Preferências do usuário, 

bem como a Unidade e/ou Perfil que vai utilizar ou está utilizando. Na área (c) é mostrado 

o resultado de cada opção selecionada nas áreas (a), (b) ou nos botões em destaque. É na 

área (c) que são escolhidas as opções a serem aplicadas ou as mudanças a serem feitas. Em 

destaque observa-se também alguns botões que auxiliam para executar as ações necessárias 

e está vinculado ao “Tipo Operações” que será visto a seguir. 

4.2.3 Características e opções de controle no menu CASCA 

A interface de desenvolvimento apresentada na Figura 4.3 tem o menu CASCA 

expandido e é sobre cada item deste que, por exemplo, são marcadas as configurações, 

criados novos sistemas ou novas aplicações. A Figura 4.4 apresenta um diagrama entidade-

relacionamento do banco de dados e, juntamente com a Figura 4.3, permite uma melhor 

visualização de como o sistema funciona. 

 

Figura 4.4 – Diagrama entidade-relacionamento do banco casca. 
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A seguir é feita uma descrição sucinta dos principais itens pertencentes ao menu 

CASCA. 

Sistemas – neste item são apresentados os sistemas presentes no framework com a 

possibilidade de criar novos sistemas, editar e/ou apagar os existentes. No ato da criação 

são definidos o Código, o Nome e o Diretório do novo sistema. 

Aplicações – a partir da escolha de um sistema são apresentadas todas as aplicações 

que fazem parte do mesmo. Aqui também é possível criar, editar e/ou apagar aplicações do 

sistema em questão.  

Pastas – também, a partir da escolha de um sistema são apresentadas as pastas que 

o mesmo contém e é possível criar novas pastas, editar e/ou apagar as existentes. 

Fisicamente, cada sistema possui uma pasta em que todas as aplicações estão contidas com 

suas respectivas pastas. A criação de uma nova pasta no menu Pastas não quer dizer uma 

nova pasta fisicamente, mas um novo menu para o sistema que está sendo modificado. 

Uma pasta equivale a um menu ao qual são relacionadas uma ou mais aplicações que serão 

tal como itens deste menu. 

Tipos de operações – cada sistema, dentro do framework, possui operações 

específicas que pode executar. Operações como Inserir, Alterar, Visualizar e Apagar são 

permitidas por padrão e basta habilitá-las caso haja necessidade. Se o desenvolvedor 

necessita de novas operações, elas precisam ser inseridas e habilitadas para cada aplicação, 

bem como os arquivos fontes executados precisam ter autorizada sua permissão para 

execução. Por exemplo, os arquivos fontes tela_inserir.php (Script Tela) e inserir.php 

(Script Ação) são dois arquivos que têm permissão para ser executados por padrão, caso o 

desenvolvedor necessite de outro script php que possa complementar os dois acima a fim de 

efetivar a operação, ele terá que criar o novo script e dar permissão de execução para o 

mesmo. 

Perfis – contém todos os perfis de acesso ao sistema. Aqui são adicionados perfis ao 

sistema que podem representar um usuário ou um grupo de usuários que terá as mesmas 

configurações de acesso, ou seja, terá acesso aos mesmos sistemas. 
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Grupos de IPs – IPs que têm acesso ao sistema. Há apenas uma separação entre o 

grupo de IPs que pertencem ao desenvolvimento e outro grupo onde estariam todos os 

outros IPs que têm acesso como usuários do sistema. O item IPs traz uma distinção mais 

aprofundada do Grupo de IPs onde são cadastrados os IPs do grupo de desenvolvimento 

separadamente, pois há vários níveis de acesso ao sistema. 

IPs Administrativos – é um tipo de login especial. O usuário que estiver utilizando 

um computador com algum destes IPs cadastrados e tiver a senha que não é uma senha de 

usuário, mas uma senha específica para o IP (é um casamento IP-senha que é registrado no 

sistema) pode acessar qualquer usuário do CASCA. Por exemplo supondo o IP 

administrativo “200.19.254.48” e a senha “123”, o usuário que estiver utilizando este 

computador pode acessar o usuário “joao” com a senha do IP, no caso “123”, sem saber a 

senha específica de “joao”.  

4.2.4 Suporte à geração de código 

Como citado anteriormente, o CASCA possui suporte à geração de código. Embora 

a geração de código seja um sistema de mão única onde há somente a escrita do código 

fonte, ele é extremamente útil por trazer agilidade na implementação de novos sistemas. 

Há uma geração de códigos de forma padrão que traz consigo o aumento da legibilidade 

dos mesmos. 

Aqui também serão descritos, de forma sucinta, o suporte a geração de código e seu 

funcionamento. Porém, antes de tratar disso é importante mostrar o relacionamento dos 

componentes de tela do CASCA a partir do diagrama de classes exposto na Figura 4.5.  

Após uma nova aplicação ser criada no menu CASCA e o banco de dados 

configurado seguindo as necessidades da mesma, há o processo de criação de código 

através do Construtor9. A geração inicial do código, quase que na totalidade das aplicações, 

é feita através do Construtor. 

                                                 

9 Convém ressaltar que o passo de utilização do construtor não é obrigatório, mas, na grande 
maioria das aplicações, ele traz um ganho de tempo inicial significativo, razão pela qual ele é 
amplamente utilizado. 
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Figura 4.5 – Diagrama de classes dos componentes de tela do CASCA. 

Principais passos na utilização do Construtor 

O primeiro passo a ser feito é, no menu Principal do Construtor, conforme Figura 

4.6, carregar a aplicação (Carrega Aplicação) que terá seu código gerado. 

Subsequentemente é carregado o banco de dados (PostgreSQL) ao qual o sistema se refere 

conforme Figura 4.7. Carregar o banco de dados é opcional e serve para que o sistema 

tente ler os campos de uma tabela e gerar esboço dos objetos “Campo” de acordo com o 

padrão de nomenclatura de campos utilizado pelo CPD, por exemplo: quando há um 

campo com “dt_XX” do tipo data (date) essa aplicação já coloca máscara de data (formato 

text maxlength 10) e etc., “cd_XX”, “cd_curso” para código alfanumérico, “nr_XX” nr de 

algo “nr_matricula”, “nr_siape”, “nm_XX” nome de pessoa ou de alguma coisa, “ds_XX” 

descrição de algo. 
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Figura 4.6 – Tela para carregar aplicação. 

 

Figura 4.7 – Tela para carregar o banco de dados. 

O item conexões refere-se às conexões com o banco de dados que dificilmente são 

modificadas e já vêm preenchidas. O item SubAplicação refere-se, como o próprio nome já 

diz, a subaplicações da aplicação que está sendo criada. 

Preenchidos os dados principais para carregar a aplicação os Componentes devem 

ser definidos. A Figura 4.8 auxilia na visualização de tal processo. Serão definidos, a partir 

do menu Componentes, os itens: Campos, Listagem, Container e Formulários. 
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Figura 4.8 – Definição dos campos da aplicação. 

No item Campos são preenchidos todos os campos necessários para a aplicação. 

São também adicionados os possíveis valores que estes campos vão possuir, como Nome, 

Label, Ajuda (se o campo necessitar de uma explicação para o preenchimento), Obrigatório 

(se o preenchimento do campo é obrigatório ou não), Valor Padrão. Quanto ao formato do 

campo pode ser de diversos tipos10 como texto ou seleção, por exemplo. Caso seja um 

FormatoSelect e este exigir uma consulta SQL, ela pode ser inserida neste momento 

também. 

Os campos são montados no Construtor a partir da estrutura do banco de dados, 

portanto, se torna extremamente importante a boa configuração do mesmo para que o 

                                                 

10 Os campos têm vários formatos pré-definidos pelo CASCA. Exemplo disso são: 
FormatoCheckBox, FormatoFile, FormatoMapeamento, FormatoRadio, FormatoText e outros 
formatos que podem ser consultados no ANEXO A que faz parte da documentação de classes 
CASCA também disponível em http://www.cpd.furg.br/bin/doc_casca/index2.html. 
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trabalho posterior tenha o objetivo atingido como ganho de tempo e qualidade da 

aplicação. 

Os Campos podem ser testados, na medida em que vão sendo preenchidos, no 

botão Teste. Após preenchidos os campos, pode ser feita a geração do código. O código 

gerado aqui diz respeito à definição dos campos como, por exemplo, o que está na Figura 

4.9, que contém um campo para preenchimento do CPF. A definição de todos os campos é 

gerada, por padrão, num único arquivo. 

 

Figura 4.9 – Exemplo de definição de campo. 

No item Container são adicionados os objetos. Por objetos entendem-se os campos 

criados anteriormente. O container é então utilizado para a criação do formulário. Dentro 

do formulário há um container que contém os objetos que farão parte do formulário na 

hora da inserção, alteração ou visualização. Podem ser adicionados formulários diferentes 

para cada um. A Figura 4.10 ilustra estas ações. Em todos eles é necessária a geração do 

código fonte. 
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Figura 4.10 – Configuração do formulário. 

A Figura 4.11 mostra um exemplo sintético de como fica a implementação e a 

relação entre o container e o formulário. Dentro do formulário há um container que é 

composto por vários campos. 

 

 

Figura 4.11 – Exemplo de implementação de container e formulário. 

O item listagem serve para configurar a tela inicial da aplicação e o item Filtro 

adiciona campos para opções de filtragem de dados para a aplicação. 
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Definido o container e o formulário passa-se para a definição das telas. No menu 

Telas são configuradas as telas para a aplicação. Há 3 tipos de telas possíveis que podem 

ser construídas pelo Construtor: Inserção, Alteração e Visualização. 

Na tela de inserção não é necessário configuração alguma, é necessário apenas a 

escolha do formulário e a geração do código. Nas telas de alteração e visualização é 

necessário selecionar o formulário e os valores que servirão como “chaves” para a 

localização da informação a ser alterada ou visualizada, conforme pode-se constatar na 

Figura 4.12. É necessário também selecionar os campos que devem constar no formulário 

de alteração ou visualização. 

 

Figura 4.12 – Configuração da tela de alteração da aplicação. 

Definidas as telas faz-se necessário definir suas ações. A tela de visualização não 

executa ação nenhuma além da visualização. É necessário ação para as telas inserção, 

alteração e de apagar, bem como as mensagens de retorno das mesmas em caso de erro ou 

sucesso na operação. 

Na Figura 4.13 há algumas opções mostradas para a ação de inserção. Uma ação de 

inserção quase sempre refere-se à inserção de algum dado no banco de dados então, faz-se 

necessária a configuração destes dados, bem como o filtro para ver quais dados serão 
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inseridos no banco. A ação da alteração funciona da mesma maneira, porém geralmente 

refere-se a um update no banco de dados. A ação de apagar provoca uma deleção de uma ou 

várias entradas no banco de dados. 

 

Figura 4.13 – Configuração da tela de inserção da aplicação. 

Estes são os principais aspectos que se faz necessário ressaltar sobre o suporte a 

geração de código no framework CASCA. Quase todas as aplicações com base no framework 

passam pelo passo do Construtor. Uma vez utilizado, o Construtor não pode ser utilizado 

novamente para a mesma aplicação, pois irá sobrepor o código que porventura já tenha 

sido modificado pelo desenvolvedor. 

4.3 Módulo Efetividade - Exemplo de Aplicação Utilizando o 

Framework CASCA 

O Módulo Efetividade, integrante do Sistema de Recursos Humanos (SRH), 

desenvolvido recentemente, será utilizado como exemplo neste capítulo. Esse módulo é 

apresentado sob uma visão geral para exemplificar tanto o uso do framework CASCA na 

construção de aplicações quanto os benefícios trazidos em relação ao desenvolvimento de 

uma aplicação para atender as mesmas necessidades, porém sem o suporte do framework. 
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A finalidade do módulo é a informatização do registro da efetividade dos servidores 

da FURG que, até o momento, era feita em papel. O Módulo Efetividade é composto de 

várias aplicações que serão mostradas aqui. 

Após a análise e definição dos requisitos de uma nova aplicação, bem como os 

objetivos que ela deve alcançar, vem a etapa da efetivação (implementação) da mesma. 

Esta etapa inicia com a configuração da nova aplicação no menu CASCA. Toda aplicação 

está inserida em um sistema, portanto, é necessário selecionar um sistema para inserir 

novas aplicações nele, a menos que estas façam parte de um sistema. Neste último caso 

seria criado o novo sistema e as novas aplicações seriam criadas dentro dele. 

As aplicações que fazem parte do Módulo Efetividade foram inseridas no SRH. 

Para tanto, foi criada uma nova pasta chamada Efetividade e, dentro dela, colocadas as 

aplicações que compõem o módulo conforme a Figura 4.14 está mostrando. Convém 

lembrar que trata-se aqui do sistema de Pastas do CASCA descrito no item 4.2.3 que versa 

sobre as características e opções de controle no menu CASCA. 

 

 

Figura 4.14 – Módulo Efetividade visto pelo gerente da aplicação. 
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O acesso foi configurado para cada aplicação dependendo da finalidade da mesma. 

Como os perfis necessários já estavam presentes foi necessário apenas configurar o acesso 

para os perfis indicados. O perfil do responsável pelo controle geral da efetividade (o 

gerente – Recursos Humanos da FURG) tem acesso a todas as aplicações dentro da pasta 

Efetividade, enquanto o perfil responsável pelo registro da efetividade dos servidores (na 

sua maioria secretarias) tem acesso a algumas aplicações específicas. Por exemplo, olhando 

a Figura 4.14, abrir novos períodos de efetividade (Período de Efetividade) é tarefa do 

gerente enquanto o registro da efetividade dos servidores (Registra Efetividade) é tarefa 

das secretarias. 

O projeto do banco de dados deve ser pensado em paralelo com a definição das 

aplicações, para que se tenha mais coesão entre as aplicações e o banco e uma coesão 

maior também no próprio banco de dados, evitando assim, informações duplicadas ou a 

deficiência de informações bem como tabelas e banco mal planejados. O diagrama 

entidade-relacionamento da Figura 4.15 mostra a configuração do banco de dados para a 

aplicação em questão. 

 

Figura 4.15 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados para o Módulo 

Efetividade. 

O papel do Construtor foi importante na medida em que acelerou de forma enfática 

o desenvolvimento inicial de cada aplicação. As características específicas, a verificação e o 

tratamento de dados foram sendo colocados diretamente no código à medida que as 
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aplicações exigiam. Um exemplo específico de verificação de dados foi o tratamento e 

verificação de datas que é vital para o módulo em questão. 

4.3.1 Descrição das aplicações que compõem o módulo efetividade 

Cada aplicação foi criada para atender a alguns requisitos específicos. Segue então 

uma descrição sucinta dos requisitos atendidos pelas principais aplicações que compõem o 

Módulo Efetividade na medida em que aparecem no menu Efetividade. 

A aplicação “Períodos de Efetividade” se encarrega pela abertura e determinação do 

intervalo que um período de efetividade ocupa. É responsável também pela determinação 

do intervalo de registro da efetividade pelas unidades. A Figura 4.16 ilustra esta aplicação 

que é disponibilizada somente ao gerente. Em destaque, a tela auxiliar, caso a ação inserir 

um novo período seja selecionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 – Período de Efetividade (listagem e tela de inserção). 
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“Prorroga Prazo” (Figura 4.14) vem complementar a aplicação anterior. Seu 

objetivo é dar um prazo maior a alguma unidade que não tenha inserido o registro da 

efetividade dentro do prazo de registro fornecido na abertura do período. 

Antes de registrar a efetividade do servidor é necessário o registro de eventual(is) 

licença(s). A aplicação “Registra Licença” se encarrega do registro das licenças dos 

servidores. 

A finalidade principal do módulo é o registro da efetividade e a aplicação “Registra 

Efetividade” é uma das principais nesta tarefa. Ela é responsável pela inserção da 

efetividade dos servidores e se comunica com a tabela de licenças para consultar as 

possíveis licenças pertencentes ao período referente. A Figura 4.17 mostra a tela principal e 

as duas principais operações realizadas pela mesma. 

A primeira operação, quando acionado o botão “Inserir”, simbolizado pelo sinal de 

+, mostra a tela de registro da efetividade de cada servidor individualmente. O combo 

Servidor fornece os servidores que pertencem a Unidade específica que está registrando a 

efetividade. Caso haja licenças no período, a flag “Em Licença” é setada e as mesmas são 

mostradas no espaço subseqüente que tem label “Licença”.  

A segunda operação, quando o botão Atribui Efetividade for acionado, traz uma 

tela com as informações de Unidade, Competência e uma lista com os servidores que ainda 

não têm sua efetividade registrada. Com o objetivo de tornar a inserção da efetividade dos 

servidores mais rápida para aqueles que não possuem nenhuma restrição no período, como 

por exemplo, a ocorrência de alguma licença, esta operação insere automaticamente a 

efetividade de cada servidor daquela unidade. Os servidores com licenças têm que ter sua 

efetividade inserida individualmente. 
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Figura 4.17 – Registra Efetividade (listagem, tela “inserir” e tela “Atribui Efetividade”). 

As aplicações “Consulta Efetividades”, “Boletim de Efetividade” e “Ocorrências de 

Efetividade” (Figura 4.14) são complementares e servem para consultas a respeito das 

efetividades inseridas. A aplicação “Registra Horas Extras Acumuladas” é temporária, pois 

desde que o módulo de efetividade entrou em funcionamento, no mês de outubro de 2008, 

foi necessário o cadastramento das horas extras acumuladas até aquele período. Desta 

forma, é possível controlar o montante de horas extras de cada servidor sem ultrapassar o 

limite anual. Em 2009 esta aplicação não será mais necessária. 
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 “Acompanha Efetividade das Unidades” (disponível apenas ao gerente) – fornece 

apenas uma visualização do estado de preenchimento das efetividades de cada unidade. 

Permite visualizar quantos servidores necessitam de efetividade, quantas foram 

preenchidas e a diferença entre elas. 

4.4 Vantagens na Utilização do Framework CASCA 

O framework CASCA foi implementado com o objetivo principal de padronizar 

componentes de tela dos sistemas web da FURG e a forma de acesso aos softwares 

desenvolvidos. 

Em relação às abordagens de desenvolvimento normal11 o diferencial do framework 

CASCA é que ele faz toda a parte de controle do sistema oferecendo um controle completo 

de autenticação, que pode ser configurado para cada aplicação. Além disso, a autorização 

baseada nos perfis definidos para cada aplicação já faz parte do framework. 

O desenvolvimento com o suporte do framework CASCA é mais rápido, padronizado 

e com um grau de manutenção que consome menos tempo. A obtenção de tais resultados 

decorre de algumas vantagens da utilização do framework CASCA. 

A autenticação, autorização e gerência de sessão é um dos pontos centrais do 

framework CASCA. Como já existe um banco de dados de controle de permissões onde o 

desenvolvedor registra toda a estrutura do software e quais perfis terão acesso a 

determinadas aplicações, o desenvolvedor não precisa se preocupar com a questão de 

segurança e controle de acesso, o CASCA seria responsável por isso. Isso traz uma maior 

agilidade no controle de acesso e na criação/alteração de um sistema e/ou aplicação. 

Se o Módulo Efetividade fosse desenvolvido independentemente, o controle e 

gerência deveria ser implementado também independentemente. Ora, isso traria um atraso 

significativo no desenvolvimento em relação ao anterior. O papel principal do framework 

neste sentido é livrar o desenvolvedor deste tipo de implementação e fornecer a ele uma 

                                                 

11 Normal aqui se entende como o desenvolvimento de uma aplicação sem suporte de ferramentas 
adicionais como o framework em questão. 
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interface gráfica para inserção, configuração e controle de acesso aos novos sistemas e/ou 

aplicações. 

O desenvolvimento padronizado adotado tem como um dos resultados a geração de 

códigos fonte mais claros e a estrutura de diretórios padrão das aplicações é clara e traz 

agilidade e confiabilidade na manutenção. A legibilidade dos códigos fonte é muito 

importante no desenvolvimento e principalmente na manutenção da aplicação. A 

separação trazida pelo CASCA, de lógica do sistema e códigos HTML (componentes de 

interface), traz uma legibilidade maior dos códigos gerados12. O desenvolvedor fica focado 

na lógica do problema somente. 

O Construtor que auxilia na geração de código inicial não traz somente um 

benefício de tempo. A geração de código inicial, pelo Construtor, traz agilidade e junto 

com ela vem um código padronizado. A definição de classes e máscaras sobre os objetos 

dos principais tipos de dados realizada pelo CASCA exime o desenvolvedor desta tarefa. O 

Construtor devolve ao desenvolvedor uma aplicação semi-pronta onde será inserida a 

lógica do problema. 

As validações dos tipos de dados principais não precisam ser implementadas e a 

inserção de verificações adicionais é mais amigável e rápida porque o CASCA se encarrega 

da transferência de dados para funções específicas com um esforço reduzido do 

desenvolvedor. Para exemplificar isto basta olhar para a Figura 4.17 que traz a inserção de 

uma verificação adicional a um campo que possui um mapeamento com o resultado de 

uma consulta SQL do banco. 

                                                 

12 Falando em desenvolvimento, segundo opinião de alguns dos desenvolvedores do CASCA, tendo 
em vista que não é necessária nenhuma codificação em HTML, nenhuma implementação de 
controle de acesso, pouquíssima codificação em JavaScript e que o desenvolvedor fica focado na 
lógica do problema, houve uma diminuição de aproximadamente 40% do tempo de 
desenvolvimento. Não esquecendo que o Construtor auxilia consideravelmente a implementação 
inicial, ficando a lógica do problema a encargo do desenvolvedor. 

Em relação a testes estima-se uma redução de, no máximo, 15% do tempo, pelas validações simples 
que o CASCA já implementa com o tipo número, data, CPF, campos obrigatórios entre outros. A 
maior parte dos testes se concentra na parte de lógica do problema. 

Em relação à manutenção, estima-se que ela teve uma diminuição de aproximadamente 35%, pois 
como no CASCA cada sistema tem seu diretório, dentro do mesmo tem os diretórios das aplicações 
e dentro de cada aplicação se encontra quase que um arquivo php para cada operação, em caso de 
manutenção o desenvolvedor já sabe quase que exatamente onde o erro pode estar. 
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Na Figura 4.18(a) aparece a definição do campo e seus atributos. O desenvolvedor 

tem seu trabalho diminuído porque basta atribuir o formato e o comportamento do 

campo. Itens como largura do campo no formulário, nome e label do campo, 

obrigatoriedade de preenchimento do campo e tipo do campo em questão não precisam ser 

implementados, pois o CASCA já possui estes implementados e basta atribuir os valores e 

tipos dos campos. 

Este campo foi tomado como exemplo por possuir uma verificação adicional 

quando utilizado. Na linha 340 da Figura 4.18(a) há a adição de uma verificação adicional 

ao campo, que pode ser acionada ou não. O acionamento ocorre na Figura 4.18(b) com a 

adição do JavaScript que contém a função “completa_licenca()” na linha 73. Este JavaScript 

completa a área que tem label Licença da Figura 4.17. Fica a cargo do desenvolvedor a 

lógica das funções desenvolvidas, pois a interface entre elas já está pronta. 

 (a) 
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Figura 4.18 – (a) definição do CampoIdFuncionário e (b) parte da implementação do 

“tela_inserir.php” da aplicação Registra Efetividade. 

Uma verificação adicional também foi inserida diretamente no script 

“tela_inserir.php” nas linhas 72 onde há a adição do arquivo JavaScript que contém a 

função adicionada na linha 67 com o nome “verificalicenca()”. Quando acionado o botão 

Inserir da tela em destaque (Registra Efetividade – Inserir) da Figura 4.17 a função 

JavaScript é executada e é feita a verificação. Tanto os arquivos JavaScript quanto os novos 

arquivos php inseridos na aplicação devem ser autorizados no sistema para que possam ser 

executados. 

Por fim, percebe-se, no CASCA, a presença da modularidade e reusabilidade que 

são importantes características do conceito de frameworks. O encapsulamento dos detalhes 

de implementação por trás de interfaces estáveis dá a característica de modularidade e as 

interfaces estáveis incentivam a reusabilidade por definirem um comportamento conhecido 

que pode ser reaplicado para criar novas aplicações. 

 

(b) 
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CONCLUSÃO 

Ultimamente, os requisitos dos sistemas de software têm sofrido um aumento 

significativo na sua complexidade. Entretanto, o desenvolvimento de software exige cada 

vez mais a redução de tempo para a sua confecção. É necessário produzir sistemas de 

software mais complexos em menos tempo. Isso é possível apenas quando ocorrer a 

reutilização de recursos previamente produzidos, o que abrange desde recursos abstratos, 

como a experiência de desenvolvedores até recursos palpáveis como estruturas de código 

pré-elaboradas. 

O aumento da produtividade no desenvolvimento de software pode ser atingido 

quando forem encontradas alternativas de escrever e reescrever menos código a cada novo 

projeto. A reutilização de artefatos de software viabiliza essa idéia. Indispensável se faz 

estudar as tecnologias criadas para implementar um processo de reutilização. Frameworks 

mostraram-se, nos últimos anos, uma boa alternativa para se atingir o reúso. 

O reúso de software é uma realização a ser buscada em qualquer empresa de 

desenvolvimento de aplicações, pois este determina o índice de produtividade dessas 

aplicações, afetando diretamente o tempo e custo de desenvolvimento. Os frameworks são 

conceitos que ajudam na busca de tal realização. O desenvolvimento de um framework é 

complexo e deve envolver todos os conceitos relevantes num dado domínio para que possa 

ser reusado. Os métodos desenvolvidos por Pree (1999) e Schmid (1999), expostos neste 

trabalho, dão um auxílio no desenvolvimento de tais aplicações. 

Tanto as abordagens de desenvolvimento orientado a componentes, frameworks 

orientados a objetos, arquitetura de software quanto padrões têm em comum o objetivo de 

sistematizar o reúso para reduzir o esforço necessário no desenvolvimento de software. 

Além disso, frameworks, componentes e padrões de projeto são conceitos que quando 

utilizados, mesmo que separadamente, propiciam o reúso. Um exemplo são os frameworks 

que conseguem oferecer funcionalidades prontas para uso ou que precisem de algumas 

adaptações retirando esse trabalho do desenvolvedor. 
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Por isso também que Frameworks correspondem a aplicações semi-completas e 

reutilizáveis que, quando especializadas, produzem aplicações personalizadas. Para ser 

especializado, um framework deve possuir uma estrutura interna bem organizada e ser bem 

documentado, tal que um desenvolvedor seja capaz de produzir aplicações a partir dele. 

Com o uso de frameworks se obtém não só reúso de código, mas reúso de análise e projeto, 

além de ser um sistema formado por um conjunto de padrões em sua arquitetura. O reúso 

provido pelos frameworks, quando comparados a outras técnicas de reúso, como padrões e 

biblioteca de rotinas, se mostra mais eficiente, pois sua funcionalidade é mais específica 

para domínio. 

A reutilização promovida pela abordagem de frameworks se situa num patamar de 

granularidade superior à reutilização de classes, por reusar classes interligadas, ao invés de 

isoladas. A reutilização de código e projeto em um nível de granularidade superior confere 

aos frameworks o potencial de contribuir mais significativamente com o aumento de 

produtividade no desenvolvimento de software. 

O ganho de tempo e esforço necessário trazidos pela abordagem de frameworks foi 

demonstrado, neste trabalho, com a utilização do framework CASCA para a implementação 

do sistema de efetividade da FURG e os aspectos a seguir foram utilizados para que 

benefícios como diminuição de tempo de desenvolvimento, qualidade do produto final e 

diminuição na manutenção fossem alcançados. 

O gerador de código que integra o framework CASCA proporciona ao desenvolvedor 

economia de esforço e tempo no desenvolvimento inicial de novas aplicações. Ao serem 

automaticamente gerados, os códigos seguem um padrão de desenvolvimento. Isto 

proporciona maior clareza no entendimento do código facilitando sua manutenção. E, 

além disso, o desenvolvedor é poupado de uma tarefa repetitiva, que é a geração de 

formulários para manipulação de dados. 

Um diferencial importante do framework CASCA é que ele faz toda a parte de 

controle do sistema oferecendo um controle completo de autenticação, que pode ser 

configurado para cada aplicação. Este modelo traz uma maior agilidade no controle de 

acesso e na criação ou alteração de um sistema, pois o desenvolvedor não precisa se 

preocupar com a questão de segurança. 
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A adoção de um padrão para os componentes de tela traz mais simplicidade aos 

sistemas, pois ficam com aparência e comportamento similar. Um benefício imediato é a 

diminuição da necessidade de capacitação do usuário final, para cada novo sistema. A 

adoção de padrões para gerar códigos fontes e estruturas de diretório adotada pelo CASCA 

torna a manutenção mais rápida e confiável. Estes padrões facilitam significativamente a 

vida do desenvolvedor que foca seu esforço na lógica do sistema que está trabalhando. 

Com base no trabalho desenvolvido e nestes pontos acima destacados conclui-se 

que o CASCA é um bom exemplo de framework que efetivamente emprega o reúso de 

software. A partir dele o desenvolvimento se torna mais fácil e o suporte que o mesmo traz 

para o desenvolvedor, isentando-o de preocupações com segurança, por exemplo, torna o 

desenvolvimento das aplicações mais rápido e confiável. 
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TRABALHOS FUTUROS 

O estudo de caso apresentado considera um framework específico utilizado em um 

ambiente administrativo e acadêmico de uma universidade. Um novo estudo de caso 

poderia tomar frameworks comerciais (frameworks de componentes ou orientados a objetos) e 

analisar a capacidade de reúso, o custo de aprendizagem e o tempo de desenvolvimento 

que os mesmos apresentam. 

Avaliar a o framework em questão do ponto de vista do desenvolvedor de módulos 

da aplicação com o objetivo de verificar o nível de dificuldade exigido para instanciar 

novas aplicações, a aceitação dos usuários em relação à proposta de instanciação de 

aplicações de forma visual e o tempo de aprendizado inicial. 

O aprofundamento dos métodos de construção de frameworks e a conjunção de 

padrões de projeto para o projeto e construção de um framework a fim de se atingir uma 

reusabilidade maior configura-se como um trabalho mais amplo e ousado. 
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Abas extends Objeto  
Pacote: Abas, Classe: Público Abas 
Gera na tela abas com links para iframes. 

Construtor  
Abas ( String $variavel = 'chave' )  
Construtor: é passado o nome da variável que será passada por GET para o fonte php do iframe. 
String $variavel 
Variável que será passado por GET.  
Métodos  
Público void addAba ( String $label , String $chave , String $link )  
Insere uma nova aba. 
String $label 
Label da aba  
String $chave 
Valor que será passado por GET para o iframe, o nome da variável foiespecificado no construtor.  
String $link 
Fonte php que será aberto na aba.  
Público  html  getHTML ( )  
 
Privado  html  getHTMLAbas ( )  
 
Privado  html  getHTMLJs ( )  
 
Privado  numero  getLarguraAbas ( )  
 
 
Agrupador extends Objeto  
Pacote: Agrupadores, Classe: Público Agrupador 
Forma um quadro para separação de objetos dentro de um mesmo formulário, normalmente usado para campos.

Construtor  
Agrupador ( String $id = 'agrupador' , String $label = '' , Numérico $largura = 500 , Numérico $altura )  
String $id 
O Id do agrupador.  
String $label 
Label do Agrupador.  
Numérico $largura 
Largura do agrupador  
Numérico $altura 
Altura mínima do agrupador, caso tenham muitos objetos no agrupador ela pode aumentar.  
Métodos  
Público  void  add ( Objeto &$objeto )  
Adiciona um objeto no agrupador. 

Objeto &$objeto 
Qualquer objeto que herde a classe Objeto, mas foi desenvolvida para se colocar campos.  
Público  void  addCampo ( Objeto &$campo )  
Adiciona um campo no agrupador. 
Objeto &$campo 
Um objeto do tipo Campo.  
Público  Container  getContainer ( )  
Retorna um ponteiro para o Container atual do agrupador. 
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Público  html  getHTML ( )  
Retorna o HTML para escrever na tela o agrupador. 
Público  void  setAltura ( Numérico $altura = 100 )  
Especifica a altua do container. 
Numérico $altura 
Altura do container.  
Público  void  setContainer ( Objeto &$container )  
Todo agrupador tem um container onde colocar seu objetos, por padrão é um do tipo ContainerPadrao. 
Objeto &$container 
Ponteiro para um objeto container: ContainerPadrao, ContainerTabela ou ContainerPosicao  
Público  void  setLabel ( String $label )  
Especifica o label/titulo do agrupador. 
String $label 
Label do agrupador.  
Público  void  setLargura ( Numérico $largura = 500 )  
Especifica a largura do agrupador. 
Numérico $largura 
Largura do agrupador.  
 
 
AgrupadorAba extends Objeto  
Pacote: Agrupadores, Classe: Público AgrupadorAba 
Agrupa campos de um mesmo formulários em abas. 

Construtor  
AgrupadorAba ( String $id = 'agrupador_aba' , Numérico $largura = 500 , Numérico $altura = 500 )  
String $id 
Id do agrupador.  
Numérico $largura 
Largura do agrpador.  
Numérico $altura 
Altura mínima/padrão do agrupador.  
Métodos  
Público  void  add ( Numérico $aba , Objeto &$objeto )  
Adiciona um objeto/campo numa aba do agrupador. 
Numérico $aba 
Indice de 0 e número de abas-1 que representa a aba na qual está sendo inserida o objeto, esse indice é de 
acordo com as chamadas do addAba.  
Por exemplo:  
addAba('Dados Pessoais'); => indice 0  
addAba('Endereço'); => indice 1  
Objeto &$objeto 
Objeto que herde da classe Objeto.  
Público  void  addAba ( String $label , Objeto $container = null )  
Adiciona uma nova aba no agrupador. 
String $label 
Label da aba.  
Objeto $container 
Objeto do tipo Container que vai ser mostrado na área do conteúdo deste agrupador, caso não seja preenchido é 
colocado por padrão um objeto ContainerPadrao.  
Público  void  addCampo ( Numérico $aba , Objeto &$campo )  
Adiciona um novo campo numa aba, nos mesmo moldes do add. 
Numérico $aba 
Indice da aba, igual em add.  
Objeto &$campo 
Objeto do tipo Campo.  
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Privado  html  addHTMLAbas ( )  
 
Privado  html  addHTMLContainers ( )  
 
Público  Container  getContainer ( Numérico $aba )  
Retorna um objeto Container de determinada aba. 
Numérico $aba 
Indice da aba.  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o HTML do agrupador. 
Privado  numero  getLarguraAbas ( )  
Retorna a largura de todas as abas juntas. 
Público  void  setAltura ( Numérico $altura = 100 )  
Especifica a altura do agrupador. 
Numérico $altura 
Altura do agrupador.  
Público  void  setLargura ( Numérico $largura = 500 )  
Especifica a largura do agrupador.  
Numérico $largura 
Largura do agrupador.  
 
 
Ajuda extends Objeto  
Pacote: Ajuda, Classe: Público Ajuda 
Coloca na tela um icone de interrogação e quando o mouse passa por cima mostra o etxto de ajuda. 

Construtor  
Ajuda ( String $texto = '' )  
String $texto 
Texto com a ajuda.  
Métodos  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o HTML da ajuda. 
Público   getTexto ( )  
 
Público  void  setTexto ( String $texto )  
Especifica o texto da ajuda. 
String $texto 
Texto da ajuda.  
 
 
Aplicacao   
Pacote: Aplicacao, Classe: Público Aplicacao 
Objeto mão onde todos os outros objetos serão colocados para aparecerem na tela. 

Construtor  
Aplicacao ( String $p_titulo = '' , String $p_codigo = '' , Boolean $titulo_padrao = true )  
Especifica o titulo e o código da aplicação. Quando o parâmetro $titulo_padrao for igual a true o CASCA 
carregará do banco de dos o nome e o código da aplicação por padrão, nesse caso se for passado o titulo ele 
será concatenado com o nome padrão da aplicação. Pro exemplo:  
Nome da aplicação no CASCA: "Usuários"  
$a = new Aplicacao ("Inseir");  
Resultado: "Usuários - Inserir" 
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String $p_titulo 
Titulo da aplicação.  
String $p_codigo 
Código identificador da aplicação, preenchido automáticamente pelo CASCA.  
Boolean $titulo_padrao 
Se vai ser usado o titulo padrão do CASCA ou se será passado no contrutor.  
Métodos  
Público  void  AddExecJs ( String $js )  
Adiciona um código javascript que será executado quando a aplicação for mostrada na tela.  
OBS: Não precisa colocas tags de script do html, por direto o fonte em javascrip.  
Exemplo: $a->AddExecJs ("alert('oi!')"); 
String $js 
Fonte em javascript.  
Público  void  AddJs ( String $js )  
Adiciona um arquivo js que vai ser incluido no html final da aplicação. 
String $js 
Arquivo .js, deve estar no diretório "js" do sistema.  
OBS: Só colocar o nome do arquivo sem diretório.  
Público  void  ShowMensagem ( Boolean $flag )  
Se esta aplicção mostrará as mensagens enviadas de outros scripts através da classe Mensagem. 
Boolean $flag 
Se as mensagens aparecerão na aplicação.  
Público  void  add ( Objeto &$obj )  
Adiciona um objeto na aplicação, caso mais de um seja inserido eles srão mostrados um abaixo do outro. 
Objeto &$obj 
Qualquer objeto que herde a classe Objeto, normalmente é um formulário ou um container.  
Público   addChaveSub (  $nome ,  $valor )  
 $nome 
 $valor 
Público  void  addHTML ( HTML $html )  
Entre um add de objeto pode-se colocar um html qualquer com este método.  
Por exemplo:  
$a->add($formulario);  
$a->addHTML("< hr>");  
HTML $html 
String com o HTML.  
Público  void  addSubaplicacaoEspecifica ( String $codigo )  
Quando você usa o método addChaveSub ele chama todas as subaplicações que o usuário tem acesso, mas 
caso você queira restringir chame addSubaplicacaoEspecifica e passe o código da subaplicação como 
parâmetro.  
Exemplo: $aplicacao->addSubaplicacaoEspecifica('SCV002.001'); //nesse caso somente a aba da subaplicação 
que possui o código 'SCV002.001' irá aparecer.  
String $codigo 
Código da subaplicação que irá aparecer como uma aba.  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html da aplicação. 
Privado  html  getHTMLAplicacaoManutencao ( )  
Retorna o html que mostra se a aplicação está em manutenção. 
Privado  html  getHTMLExecJs ( )  
Retorna o html dos javascript que serão executados, passados em AddExecJs. 
Privado  html  getHTMLHeader ( )  
Retorna o html do header do html. 
Privado  html  getHTMLManutencao ( )  
Retorna o html que mostra que o sistema está em manuteção. 
Privado  html  getHTMLTestes ( )  
Retorna o html que diz se o sistema está em testes ou em desenvolvimento. 
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Privado  html  getHTMLTitulo ( )  
Retorna o html do titulo da aplicação. 
Público  void  setAjuda ( String $texto )  
Cria um objeto Ajuda interno a Aplicação e coloca o icone de interrogação no canto superior direito da tela, junto 
ao código da aplicação. 
String $texto 
Texto de ajuda.  
Público  void  setHeaderTitle (  $titulo )  
Preenche a tag title do html da aplicação. 
 $titulo 
 
 
AplicacaoAlteracao extends Aplicacao  
Pacote: Aplicacao, Classe: Público AplicacaoAlteracao 
Gera uma aplicação padrão de alteração de cadastro. Com formulário padrão e botões de Alterar e Voltar. 

Construtor  
AplicacaoAlteracao ( String $script_acao = 'alterar.php' , String $script_voltar = 'index.php' )  
String $script_acao 
Script que será executado quando o botão "Alterar" for pressionado.  
String $script_voltar 
Script que será executado quando o botão "Voltar" for pressionado.  
Métodos  
Público  void  addAgrupador ( Objeto $agrupador )  
Adiciona um agrupador na aplicação. 
Objeto $agrupador 
Objeto agrupador.  
Público  void  addCampo ( Objeto &$campo , String $valor = '' )  
Adiciona um campo no formulário da aplicação inserção. 
Objeto &$campo 
Objeto campo.  
String $valor 
Valor que será colocado no campo.  
Público  void  addChaveSub ( String $nome , String $valor )  
Adiciona uma chave a ser passada para as subaplicações, se nehuma variável for passada as abas das 
subaplicações não aparecerão.  
OBS: Quando as abas forem mostradas na tela de alterar  
todas as operações das subaplicações estarão disponíveis, enquanto que na aplicação de visualização somente 
as de visualização serão permitidas.  
String $nome 
Nome da variável que aparecerá na subaplicação.  
Na subaplicação a variável estará no seguinte vetor: $_SUBAPLICACAO['PARAMETROS']['nm_variavel']  
Exemplo:  
$a->addChaveSub('matricula',455);  
Na subaplicação teremos a variável: $_SUBAPLICACAO['PARAMETROS']['matricula'] com o valor 455.  
String $valor 
Valor da vairável.  
Público  void  addHidden ( String $nome , String $valor , Boolean $fl = true )  
Adiciona um input do tipo hidden no formulário de inserção.  
OBS: Por padrão esse input é passado por $_POST criptografado com a função base64_encode. 
String $nome 
Nome do input.  
String $valor 
Valor do input.  
Boolean $fl 
Se vai ou não ser criptografado com a função base64_encode.  
Público  void  addRelacao ( Objeto &$campo1 , Objeto &$campo2 , String $valor )  
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Estabelece uma relação de visualização entre dois campos. 
Objeto &$campo1 
Campo que tem o valor que será testado, tem de ter mapeamento.  
Objeto &$campo2 
Campo que vai ser visível ou não de acordo como o primeiro parâmetro.  
String $valor 
Valor que o $campo1 tem de ter para que o $campo2 fique visivel.  
Público  Formulario  getFormulario ( )  
Retorna o objeto formulário da aplicação. 
 
 
AplicacaoInsercao extends Aplicacao  
Pacote: Aplicacao, Classe: Público AplicacaoInsercao 
Gera uma aplicação padrão de inserção de cadastro. Com formulário padrão e botões de Inserir e Voltar. 

Construtor  
AplicacaoInsercao ( String $script_acao = 'inserir.php' , String $script_voltar = 'index.php' )  
String $script_acao 
Script que será executado quando o botão "Inserir" for pressionado.  
String $script_voltar 
Script que será executado quando o botão "Voltar" for pressionado.  
Métodos  
Público  void  addAgrupador ( Objeto $agrupador )  
Adiciona um agrupador na aplicação. 
Objeto $agrupador 
Objeto agrupador.  
Público  void  addCampo ( Objeto &$campo )  
Adiciona um campo no formulário da aplicação inserção. 
Objeto &$campo 
Objeto do tipo Campo.  
Público  void  addHidden ( String $nome , String $valor )  
Adiciona um input do tipo hidden no formulário de inserção.  
OBS: Esse input é passado por $_POST criptografado com a função base64_encode. 
String $nome 
Nome do input.  
String $valor 
Valor do input.  
Público  void  addRelacao ( Objeto &$campo1 , Objeto &$campo2 , String $valor )  
Estabelece uma relação de visualização entre dois campos. 
Objeto &$campo1 
Campo que tem o valor que será testado, tem de ter mapeamento.  
Objeto &$campo2 
Campo que vai ser visível ou não de acordo como o primeiro parâmetro.  
String $valor 
Valor que o $campo1 tem de ter para que o $campo2 fique visivel.  
Público  Formulario  getFormulario ( )  
Retorna o formulário da aplicação. 
 
 
AplicacaoVisualizacao extends Aplicacao  
Pacote: Aplicacao, Classe: Público AplicacaoVisualizacao 
Gera uma aplicação padrão de visualização de cadastro. Com formulário padrão e botão de Voltar. 

Construtor  
AplicacaoVisualizacao ( String $script = 'index.php' )  
String $script 
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Script que será executado quando o botão "Voltar" for pressionado.  
Métodos  
Público  void  addAgrupador ( Objeto $agrupador )  
Adiciona um agrupador na aplicação. 
Objeto $agrupador 
Objeto agrupador.  
Público  void  addCampo ( Objeto &$campo , String $valor )  
Adiciona um campo no formulário da aplicação inserção. 
Objeto &$campo 
Objeto campo.  
String $valor 
Valor que será colocado no campo.  
Público  void  addChaveSub ( String $nome , String $valor )  
Adiciona uma chave a ser passada para as subaplicações, se nehuma variável for passada as abas das 
subaplicações não aparecerão.  
OBS: Quando as abas forem mostradas na tela de visualização somente a operação de visualização será 
permitida. 
String $nome 
Nome da variável que aparecerá na subaplicação.  
Na subaplicação a variável estará no seguinte vetor: $_SUBAPLICACAO['PARAMETROS']['nm_variavel']  
String $valor 
Valor da vairável.  
Público   addHidden (  $nome ,  $valor ,  $fl = true )  
 $nome 
 $valor 
 $fl 
Público  void  addRelacao ( Objeto &$campo1 , Objeto &$campo2 , String $valor )  
Estabelece uma relação de visualização entre dois campos. 
Objeto &$campo1 
Campo que tem o valor que será testado, tem de ter mapeamento.  
Objeto &$campo2 
Campo que vai ser visível ou não de acordo como o primeiro parâmetro.  
String $valor 
Valor que o $campo1 tem de ter para que o $campo2 fique visivel.  
Público  Formulario  getFormulario ( )  
Retorna o objeto formulário da aplicação. 
 
 
Banco   
Pacote: Banco, Classe: Público Banco 
Estabelece uma conexão com o banco de dados. De acordo com o array $_CONEXOES que se encontra no 
arquivo conexoes.inc no diretório configuracoes do sistema.  
$_CONEXOES['scc'] =  array  ( 'sgbd'=>'postgresql',  'host'=>'localhost',  'port'=>'5432',  'dbname'=>'banco',  
'user'=>'usuario',  'password' =>'senha'  );  
No construtor deve ser passado o alise do banco, indice associativo do vetor $_CONEXOES.  
Exemplo: $banco = new Banco('scc');  

Construtor  
Banco ( String $nome_banco )  
String $nome_banco 
Aliase do banco.  
Métodos  
Público  numero  NumRows ( )  
Conta quantas linhas foram afetadas pela query, só tem efeito se chamada depois do metodo query(). 
Público  array  Proximo ( )  
Retorna um vetor associativo com as colunas que foram selecionadas na query, uma linha a cada chamada, 
quando chega ao fim retorna false.  
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OBS: Uma linhas por vez, por exemplo:  
$vetor1 = $banco->Proxmo(); // primeira linha da consulta  
$vetor2 = $banco->Proxmo(); // segunda linha da consulta  
e assim por diante  
Público   getNome ( )  
 
Público  boolean  query (  $query )  
Query que vai ser executada, retorna true se a consulta foi executada corretamente. 
 $query 
 
 
Comando   
Pacote: Banco, Classe: Privado Comando 
Usada para execução das consultas internamente na classe Banco. 

Construtor  
Comando (  $conexao )  
 $conexao 
Métodos  
Público   Libera (  // L )  
 
Público   NumRows ( )  
 
Público   Proximo ( )  
 
Público   getStrErro ( )  
 
Público   query (  $query )  
 $query 
 
 
Conexao   
Pacote: Banco, Classe: Privado Conexao 
Usado para estabelecer a conexão com o banco de dados, usado internamente na classe Banco. 

Construtor  
Conexao (  $nome_banco )  
 $nome_banco 
Métodos  
Público   getComando ( )  
 
Público   getDB ( )  
 
 
Botao extends Objeto  
Pacote: Botoes, Classe: Público Botao 
Cria um input type buttom para ser apresentado na tela. 

Construtor  
Botao ( String $label , Numérico $largura = 100 , String $script_php = '' , String $script_js = '' )  
String $label 
Label do Botão  
Numérico $largura 
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Largura em pixeis que o botão terá.  
String $script_php 
Que script php será executado quando o botão for pressionado, caso o parâmetro script_js tenha sito 
preenchido, primeiro se testa se a função js vai retornar true para depois executar o php.  
String $script_js 
Função JavaScript que o botão executará quando for clicado.  
Métodos  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do botão. 
 
 
BotaoImagem extends Objeto  
Pacote: Botoes, Classe: Público BotaoImagem 
Cria um botão de imagem nos mesmos moldes dos que ficam sobre as listagens. 

Construtor  
BotaoImagem ( String $label , String $img , String $script_php = '' , String $script_js = '' )  
String $label 
Labels da imagem, será colocado no ALT na tag img do html.  
String $img 
Nome da imagem, tem de ser um nome válido do CASCA, caso erre o nome aparecerá na tela uma lista com 
todos os nomes possíveis.  
String $script_php 
Que script php será executado quando o botão for pressionado, caso o parâmetro script_js tenha sito 
preenchido, primeiro se testa se a função js vai retornar true para depois executar o php.  
String $script_js 
Função JavaScript que o botão executará quando for clicado.  
Métodos  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do botão/imagem. 
Privado  boolean  testaImagem ( String $img )  
Verifica se é uma imagem válida. 
String $img 
Nome da imagem.  
 
 
Busca   
Pacote: Buscas, Classe: Público Busca 
Cria uma janela com uma listagem de dados que servem para que se procure por um conteudo junto a um 
campo do formulário quando forem muitos elementos e não possa ser usado o campo do tipo select. 

Construtor  
Busca ( )  
Métodos  
Público  void  addChave ( String $campo , String $preenchido = '' )  
Insere um valor escondido que será preenchido no formulário que abriu busca quando uma linha da listagem for 
selecionada. 
String $campo 
Nome do campo da tabela.  
String $preenchido 
Mesmo esquema do parâmetro $preenchido no metodo addCampo.  
Público   addColuna ( String $label , String $campo , Numérico $largura , String $preenchido = '' )  
String $label 
Label da coluna.  
String $campo 
Nome do campo da tabela.  
Numérico $largura 
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Largura da coluna.  
String $preenchido 
Nome do campo, do formulário que abriu a janela de listagem, que será preenchido com o valor desta coluna 
quando a linha da listagem for selecionada.  
OBS: Caso você queira preencher um campo hidden o nome do mesmo deve tem o prefixo "campo_".  
Por exemplo: Nome do campo hiddem "campo_chave" nome que será colocado em addCampo "chave".  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html para gerar a janela. 
Privado  html  getHTMLJs ( )  
Retorna o html dos javascrips da janela. 
Privado  Array  loadColunas (  $vetor )  
Retona as colunas da listagem. 
 $vetor 
Público  void  setCampoBusca ( String $label , String $campo )  
Por qual campo será filtrada a listagem. 
String $label 
Label do campo de busca.  
String $campo 
Nome de um dos campos da tabela.  
Público  void  setJanela ( Array $janela )  
Altera o tamanho/posição padrão da janela de busca. 

Array $janela 
Array com quatro elementos:  
0=>esquerda  
1=>topo  
2=>largura  
3=>altura  
Público   setLabel (  $label )  
 $label 
Público   setQuery ( Objeto $banco , String $query )  
Objeto $banco 
Objeto do tipo banco com a conexão com o banco de dados.  
String $query 
Consulta que vai ser executada.  
 
 
loadBusca   
Pacote: Buscas, Classe: Privado loadBusca 
Carrega dados vindos de uma Busca. 

Construtor  
loadBusca ( )  
Métodos  
Público   getHTML ( )  
 
Público   loadColunas ( )  
 
 
Campo extends Objeto  
Pacote: Campo, Classe: Público Campo 
Campo para ser colocado em um formulário. 

Construtor  
Campo ( String $nome = '' , String $label = '' )  
String $nome 
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Nome do campo, usualmente o mesmo da tabela.  
String $label 
Label do campo.  
Métodos  
Público  Eventos  getEventos ( )  
Retona um ponteiro para o Evenstos do campo. 
Público  Formato  getFormato ( )  
Retorna um ponteiro para o formato do campo. 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do campo. 
Público  String  getLabel ( )  
Retorna o label do campo. 
Público  String  getNome ( )  
Retorna o nomedo campo. 
Público  boolean  getObrigatorio ( )  
Retona se o campo é obrigatório ou não. 
Público  TipoDeDado  getTipoDado ( )  
Retorna um ponteiro para o tipo de dado do campo. 
Público  String  getValor ( )  
Retorna o valor atual do campo. 
Público   recuperaPersistencia ( )  
 
Público   salvaPersistencia ( )  
 
Público  void  setAjuda ( String $texto )  
Cria um objeto ajuda que é relacionado com o campo, ficando um icone de interrogação ao lado do campo. 
String $texto 
Texto de ajuda do campo.  
Público  void  setEventos ( Objeto &$eventos )  
Especifica os eventos aos quais o campo irá responder. 
Objeto &$eventos 
Objeto do tipo Eventos.  
Público  void  setFormato ( Objeto &$formato )  
Especifica o formato do campo. 
Objeto &$formato 
Objeto que herde da classe Formato.  
Público  void  setLabel ( String $label = null )  
Especifica o label do campo. 
String $label 
Label do campo.  
Público  void  setNome ( String $nome )  
Especifica o nome do campo, usualmente é o mesmo nome do campo da tabela. 
String $nome 
Nome do campo.  
Público  void  setObrigatorio ( Boolean $ob )  
Especifica se o campo é de preenchimento obrigatório. 
Boolean $ob 
Público   setPersistente (  $per = true )  
 $per 
Público  void  setPersistente ( Boolean fl = false )  
Especifica se o valor deste campo vai ser persistente, ou seja, será gravado numa sessão e quando o campo 
form mostrado na tela seu valor padrão será este. E ainda os objetos da classe Persistencia teriam acesso ao 



97 

valor desse campo em outro scripts. 

Boolean fl 
Se o campo é persistente ou não.  
Público  void  setTipo ( Objeto &$tipo )  
Especifica o tipo de dado que o campo deve conter. 
Objeto &$tipo 
Objeto que herde da classe TipoDeDado.  
Público  void  setValor ( String $valor )  
Especifica um valor com o qual o campo será preeenchido. 
String $valor 
Valor do campo.  
Público  void  setVisualizacao ( Boolean $vis = true )  
Especifica se o valor do campo poderá ser editado ou não, caso true nem o input html do campo será mostrado 
somente seu valor atual. 
Boolean $vis 
Se o campo está no estado de visualização.  
 
 
Container extends Objeto  
Pacote: Containers, Classe: Privado Abstrata Container 
Classe que serve de base para os containers do CASCA. 

Construtor  
Container ( String $id )  
String $id 
Id pelo qual o container será identificado.  
Métodos  
Público   add ( )  
 
Público  html  getHTML ( )  
Retona o html do container. 
Privado  html  getHTMLBordaInterna ( )  
Retorna o htmlda borda interna. 
Público   getJsObrigatorios ( )  
 
Público   getJsTipos ( )  
 
Público  void  setBordaInterna ( Numérico $esq , Numérico $top , Numérico $dir , Numérico $abaixo )  
Qual a distância das bordas da tabela, no caso de ContainerPadrao e ContainerTabela os elementos que forem 
colocados dentro do container ficarão, no caso do ContainerPosicao este metodo não tem efeito. 
Numérico $esq 
Distância da esquerda.  
Numérico $top 
Distância do topo.  
Numérico $dir 
Distância da direita.  
Numérico $abaixo 
Distância de baixo.  
Público  void  setDebug ( Boolean $debug = true )  
Especifica se o container está no modo debug, caso esteja suas bordas serão visíveis mostrando como o 
container está organizado naquele momento. 
Boolean $debug 
Se o container está no modo debug.  
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ContainerPadrao extends Container  
Pacote: Containers, Classe: Público ContainerPadrao 
Container usado por padrão no CASCA, dai o nome, organiza em forma de tabela os objetos colocando um 
embaixo do outro. Caso senha um campo coloca o label a esquerda e o campo a direita, caso o campo não 
tenha label ou seja um objeto qualquer coloca abaixo do anterior. 

Construtor  
ContainerPadrao ( String $id )  
String $id 
Identificador do container.  
Métodos  
Público  void  add ( Objeto &$objeto )  
Adiciona um novo objeto no container. 
Objeto &$objeto 
Objeto que herde da class e Objeto, usualmente um campo.  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do container. 
Público  void  setLarguraCampo ( Numérico $largura )  
Especifica a largura da coluna dos campos. 
Numérico $largura 
Largura da coluna.  
Público  void  setLarguraLabel ( Numérico $largura )  
Espeficica a largura da coluna dos labels. 
Numérico $largura 
Largura dos labels.  
 
 
ContainerPosicao extends Container  
Pacote: Containers, Classe: Público ContainerPosicao 
Organiza os objetos na tela através de coordenadas cartesianas. 

Construtor  
ContainerPosicao ( String $id )  
String $id 
Identificador do container.  
Métodos  
Público   add ( Objeto &$objeto , Numérico $x , Numérico $y )  
Objeto &$objeto 
Objeto que herde da classe Objeto, usualmente um campo.  
Numérico $x 
Posição x, distância da esquerda.  
Numérico $y 
Posição y, distância do topo.  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do container. 
Público  void  setDebug ( Boolean $debug = true )  
Especifica se o container está no modo debug, caso esteja suas bordas serão visíveis mostrando como o 
container está organizado naquele momento. 
Boolean $debug 
Se o container está no modo debug ou não.  
 
 
ContainerTabela extends Container  
Pacote: Containers, Classe: Público ContainerTabela 
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Organiza os objetos na tela através de uma tabela do html, 

Construtor  
ContainerTabela ( String $id , Numérico $linha , Numérico $coluna , Numérico $largura = '40%' )  
String $id 
Identificador do container.  
Numérico $linha 
Número de linhas que a tabela vai ter.  
Numérico $coluna 
Número de colunas que a tabela vai ter.  
Numérico $largura 
Largura da tabela.  
Métodos  
Público  void  add ( Objeto &$objeto , Numérico $linha , Numérico $coluna )  
Adicionando um objeto na tabela, caso seja um campo e tenha label o label serrá colocado seobre o campo. 
Objeto &$objeto 
Objeto que herde da classe Objeto, normalmente um objeto Campo.  
Numérico $linha 
Linha da celula, lembrando que começa em 0 e vai até linhas-1;  
Numérico $coluna 
coluna da celula, lembrando que começa em 0 e vai até colunas-1;  
Público  html  getHTML ( )  
Retona o html do container. 
Privado  html  getHTMLCelulaDimensao (  $linha ,  $coluna )  
 $linha 
 $coluna 
Público  html  getHTMLColSpan (  $linha ,  $coluna )  
 $linha 
 $coluna 
Privado  html  getHTMLRowSpan (  $linha ,  $coluna )  
 $linha 
 $coluna 
Público  void  setCelulaDimensao ( Numérico $linha , Numérico $coluna , Numérico $largura , Numérico 
$altura )  
Especifica as dimensões de uma célula em especial 
Numérico $linha 
Linha da celula, lembrando que começa em 0 e vai até linhas-1;  
Numérico $coluna 
Coluna da celula, lembrando que começa em 0 e vai até colunas-1;  
Numérico $largura 
Largura que a celula irá ter.  
Numérico $altura 
Altura que a celula irá ter.  
Público  void  setColSpan ( Numérico $linha , Numérico $coluna , Numérico $nr )  
Especifica o colspan de uma determinada celula. 
Numérico $linha 
Linha da celula, lembrando que começa em 0 e vai até linhas-1;  
Numérico $coluna 
Coluna da celula, lembrando que começa em 0 e vai até colunas-1;  
Numérico $nr 
Numero de colunas.  
Público  void  setRowSpan ( Numérico $linha , Numérico $coluna , Numérico $nr )  
Especifica o rowspan de uma determinada celula. 
Numérico $linha 
Linha da celula, lembrando que começa em 0 e vai até linhas-1;  
Numérico $coluna 
Coluna da celula, lembrando que começa em 0 e vai até colunas-1;  
Numérico $nr 
Númedo de rowspan dessa celula.  
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Eventos   
Pacote: Eventos, Classe: Público Eventos 
Conjuto de eventos javascript que serão relacionados a um determinado campo. 

Construtor  
Eventos ( )  
Métodos  
Público   add ( String $evento , String $acao )  
String $evento 
Evento javascript, como:  
onBlur, onChange, onClick, onDblClick, onFocus, onKeyDown, onKeyPress, onKeyUp, onMouseDown, 
onMouseMove, onMouseOut, onMouseOver, onMouseUp, onReset, onSelect, onSubmit,  
String $acao 
Função/código javascript que será executado quando o evento ocorrer.  
OBS: No caso de função, o arquivo onde essa função está deve ser adiciona a aplicação através do metodo 
addJs.  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html dos eventos. 
Privado  html  getHTMLJs (  $campo_nome )  
Retorna o html do javascript para ser colocado no campo. 
 $campo_nome 
 
 
Filtro extends Objeto  
Pacote: Filtro, Classe: Público Filtro 
Janela com fomulário para filtrar um objeto Listagem. 

Construtor  
Filtro ( Boolean $dinamico = true )  
Boolean $dinamico 
Se o Filtro vai ser dinâmico ou não, quando dinâmico várias linhas de formulário poderão ser adicionadas ao 
filtro.  
Métodos  
Público  void  addCampo ( Objeto &$campo , String $tabela , String $operacao = '' , Boolean $fixo = false )  
Adiciona um campo ao formulário do filtro. 
Objeto &$campo 
Objeto campo que será adicionado ao filtro.  
String $tabela 
Tabela deste campo.  
String $operacao 
Operação where padrão para este campo, só tem efeito se o filtro não for dinâmico.  
Boolean $fixo 
Especifica que a operação para este campo não vai poder ser alterada pelo usuário. Esse parâmetro só tem 
efeito quando o filtro não é dinâmico.  
Público  void  addFiltro ( Objeto $campo , String $tabela = '' , String $operacao , String $valor , String $tipo ) 
Coloca um valor default no filtro. 
Objeto $campo 
Objeto campo  
String $tabela 
Nome da tabela deste campo.  
String $operacao 
Uma das operações registradas no filtro, por exemplo: '=', 'like'.  
String $valor 
Valor do filtro  
String $tipo 
and ou or  
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Público  void  addOperacao ( String $valor , String $descricao )  
Adiciona uma nova operação ao filtro. 
String $valor 
Comando SQL que representa essa operação.  
Por exemplo: "like", "=".  
String $descricao 
Texto descritivo da operção, aparecerá no formulário.  
Público  boolean  ativo ( )  
Retona se o filtro tem algum conteudo. 
Público  String  getDescricao ( )  
Retorna um string que descreve o filtro que está atualmente ativo. 
Privado  Array  getEstadoAtual ( )  
Retorna os campos e os valores que foram preenchidos no filtro. 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do filtro. 
Privado  html  getHTMLAtual ( )  
 
Privado  html  getHTMLCampos (  $p_valor = '' )  
 $p_valor 
Privado  html  getHTMLCamposFixo ( )  
 
Privado  html  getHTMLCamposScript ( )  
 
Privado  html  getHTMLOperacoes (  $p_valor = '' ,  $p_fixo = false )  
 $p_valor 
 $p_fixo 
Privado  html  getHTMLsalvaFiltro (  $url = '' )  
 $url 
Público  Array  getJanela ( )  
Retorna um array com as quatro posições da janela. 
Privado  numero  getNrOperacoes ( )  
Retorna o número de operações que foram colocadas no filtro.  
Público  String  getQuery ( )  
Retorna a parte do where que foi gerado pelo filtro. 
Privado  String  getQueryCampo ( String $nm_campo , String $operacao , String $valor )  
Retorna a parte do SQL que representa a restrição deste campo. 
String $nm_campo 
Nome do campo.  
String $operacao 
Operação SQL sobre este campo.  
String $valor 
Valor para este campo.  
Privado  Tipo Aplicação  getTipoAplicacao ( )  
Retorna se é uma aplicação ou uma subaplicação. 
Privado  void  removeFiltro (  $id_aplicacao ,  $url_aplicacao )  
"Limpa" o filtro da sessão, fazendo perder seu efeito sobre a listagem. 
 $id_aplicacao 
 $url_aplicacao 
Privado  void  salvaFiltro (  $id_aplicacao )  
Salva o filtro que foi preenchido no formulário. 
 $id_aplicacao 
Privado  void  setAction (  $action )  
Especifica para qual script o filtro vai submeter seu formulário. Já vem com um valor padrão, não convem alterar.
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 $action 
Público  void  setFormRetorno ( Objeto $form ,  $form //pode recebe )  
Caso tela onde a listagem esteja tenha um formulário e o estado desse formulário tenha de ser mantido depois 
que o filtro for executado. 
Objeto $form 
Objeto Formulario.  
 $form //pode recebe 
Público  void  setJanela ( Array $vetor )  
Altera a posição/tamanho da janela de filtro. 
Array $vetor 
Array de quatro elementos contendo a posição/tamanho da janela do filtro:  
0=>distância da esquerda  
1=>distância do topo  
2=>largura  
3=>altura  
 
 
Formato extends Objeto  
Pacote: Formatos, Classe: Público Formato 
Formato com que um campo será mostrado na tela. 

Construtor  
Formato ( )  
Métodos  
Público  Ajuda  getAjuda ( )  
Retorna o objeto Ajuda deste input. 
Público  Busca  getBusca ( )  
Retorna o objeto Busca deste formato. 
Público   getFormularioClass ( )  
 
Público  numero  getFormularioLargura ( )  
Retorna a largura do input no formulário. 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do input. 
Privado  html  getHTMLBusca ( )  
 
Público  boolean  getHabilitado ( )  
Retorna se o input está habilitado ou não. 
Público  numero  getListagemLargura ( )  
Retorna a largura do input na listagem. 
Público  String  getNome ( )  
Retorna o nome do input. 
Público  String  getValor ( )  
Retorna o valor deste input. 
Público  boolean  getVisualizacao ( )  
Retona se o formato atual está no estado de visualização. 
Privado  void  removeAjuda ( )  
Remove o objeto Ajuda deste input.  
Privado  void  removeBusca ( )  
Interno somente usado pelo formulário. 
Privado  void  setAjuda ( )  
Cria um objeto ajuda para este input. 
Público  void  setBusca ( )  
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Especifica um objeto Busca para este campo. 
Público   setFormularioClass ( )  
 
Público  void  setFormularioLargura ( )  
Especifica a largura do input no formulário. 
Público  void  setHabilitado ( )  
Se o usuário poderá alterar ou não o valor do input. Neste caso diferente do setVisualizacao o input aparece na 
tela, mas o usuário não tem como altrá-lo.  
Público  void  setListagemLargura ( )  
Especifica a largura do campo quando adicionado numa listagem. 
Público  void  setNome ( )  
Especifica o nome do input. 
Público  void  setValor ( )  
Especifica um valor para o input. 
Público  void  setVisualizacao ( )  
O valor que for colocado neste input poderá ou não ser editado pelo usuário. 
 
 
FormatoCheckBox extends FormatoMapeamento  
Pacote: Formatos, Classe: Público FormatoCheckBox 
Formato referente ao html input type checkbox 

Construtor  
FormatoCheckBox ( Objeto &$mapeamento )  
Objeto &$mapeamento 
Objeto Mapeamento par este formato.  
Métodos  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do input. 
Público  boolean  getMultiplo ( )  
Retorna se o campo é de valores multiplos ou não. 
Público  String  getValor ( )  
Retorna o valor do campo. 
Público  void  setMultiplo ( Boolean $mul = true )  
Especifica se vários valores serão passados ao mesmo tempo. Caso seja multiplo o $_POST gerado pelo 
formulário para este input conterá um vetor e não uma variável simples. 
Boolean $mul 
Se vai ser multiplo ou não.  
 
 
FormatoFile extends Formato  
Pacote: Formatos, Classe: Público FormatoFile 
Formato referente ao html input type file. 

Construtor  
FormatoFile ( )  
Métodos  
Público  void  autoUpload ( Boolean $flag = true )  
Se os arquivos serão enviados ao servidor automáticamente, mantendo o seu nome original. 
Boolean $flag 
Upload automático.  
Público   getAutoUpload ( )  
 



104 

Público   getDiretorio ( )  
 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do input. 
Público   getMostraArquivo ( )  
 
Público   getUrl ( )  
 
Público  String  getValor ( )  
Retorna o valor do input. 
Público  void  mostraArquivo ( Boolean $flag = true )  
Se o nome do arquivo será mostrado ou não quando o contepudo deste input for apresentado na tela. 
Boolean $flag 
Mostrar nome do arquivo.  
Público  void  setDiretorio ( String $dir )  
Diretório onde os arquivos serão armazenados. 
String $dir 
Diretório dos arquivos.  
Público  void  setUrl ( String $url )  
URL do diretório onde os arquivos serão armazenados. 
String $url 
URL do diretório dos arquivos.  
 
 
FormatoMapeamento extends Formato  
Pacote: Formatos, Classe: Público Abstrata FormatoMapeamento 
Formato base para: FormatoRadio,FormatoCheckBox e FormatoSelect. 

Construtor  
FormatoMapeamento ( )  
Métodos  
Público  numero  getHorizontalMaximo ( )  
Retorna o número máximo de elementos que são dispostos na horizontal. 
Público  Mapeamento  getMapeamento ( )  
Retorna o objeto Mapeamento do formato. 
Público  boolean  getVertical ( )  
Retona se os elementos serão mostrados na horizontal ou vertical. 
Público  void  setHorizontalMaximo ( )  
Número máximo de elementos que serão dispostos na horizontal antes de uma quebra de linha, usado nos 
formato: FormatoRadio e FormatoCheckBox. 
Público  void  setMapeamento ( )  
Especifica o objeto Mapeamento do formato. 
Público  void  setVertical ( )  
Especifica se os elementos serão dispostos da vertical ou horizontal. Só funciona para os formato: FormatoRadio 
e FormatoCheckBox. 
 
 
FormatoMax extends Formato  
Pacote: Formatos, Classe: Público FormatoMax 
Serve de base para os formatos: FormatoText e FormatoPassword.  

Construtor  
FormatoMax ( )  
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Métodos  
Público  numero  getMaxLength ( )  
Retorna o número máximo de caracteres que podem ser digitados no campo. 
Público  void  setMaxLength ( )  
Especifica o máximo de caracteres que poderão ser digitados no input. 
 
 
FormatoPassWord extends FormatoMax  
Pacote: Formatos, Classe: Público FormatoPassWord 

Construtor  
FormatoPassWord ( )  
Métodos  
Público   getHTML ( )  
 
 
FormatoRadio extends FormatoMapeamento  
Pacote: Formatos, Classe: Público FormatoRadio 
Formato referente ao html input type radio, onde somente um elemento pode ser selecionado a cada vez. 

Construtor  
FormatoRadio ( Objeto &$mapeamento )  
Objeto &$mapeamento 
Objeto Mapeamento par este formato.  
Métodos  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do input. 
Público  String  getValor ( )  
Retorna o valor atual do input. 
 
 
FormatoSelect extends FormatoMapeamento  
Pacote: Formatos, Classe: Público FormatoSelect 
Formato referente ao html input type select. 

Construtor  
FormatoSelect ( Objeto $mapeamento = '' )  
Objeto $mapeamento 
Objeto Mapeamento par este formato.  
Métodos  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do input. 
Público  String  getValor ( )  
Retorna o valor do input. 
 
 
FormatoText extends FormatoMax  
Pacote: Formatos, Classe: Público Abstrata FormatoText 
Formato relativo ao html input type text. 

Construtor  
FormatoText ( )  
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Métodos  
Público   getAlinhamentoTexto ( )  
 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do input. 
Público  void  setAlinhamentoTexto ( )  
Alinhamento do texto dentro do input. 
 
 
FormatoTextArea extends Formato  
Pacote: Formatos, Classe: Público FormatoTextArea 
Formato referente a tag html textarea. 

Construtor  
FormatoTextArea ( Numérico $altura = '50' )  
Numérico $altura 
Altura do input.  
Métodos  
Público  numero  getFormularioAltura ( )  
Retorna a altura do input no formulario. 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do formulario. 
Público  void  setFormularioAltura ( Numérico $altura = '50' )  
Especifica a altura do input no formulário. 
Numérico $altura 
Altura do input.  
 
 
Formulario extends Objeto  
Pacote: Formularios, Classe: Público Formulario 
Formuláio onde os campos serão adicionados. 

Construtor  
Formulario ( String $nome = 'formulario' , String $method = 'post' )  
String $nome 
Nome do formulário.  
String $method 
Metodo de envio do formulário.  
Métodos  
Público  void  add ( Objeto &$objeto )  
Adiciona um objeto que herde da classe Objeto no formulário. 
Objeto &$objeto 
Ponteiro para o objeto que vai ser colocado no formulário.  
Público  void  addBotao ( String $label , String $action , Boolean $valida = true , Numérico $largura = '100' , 
String $funcao_js = '' )  
Adiciona um botão ao final do formulário. 
String $label 
Label do botão.  
String $action 
Script php que será executado quando este botão for pressionado.  
Boolean $valida 
Se a validações padrões do CASCA serão executadas quando este botão for pressionado.  
Numérico $largura 
Largura do botão.  
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String $funcao_js 
Função javascript que será executada quando o botão for pressionado, caso essa função retorne true o script 
php do botão será executado.  
Público   addHTMLPosicao (  $saida )  
 $saida 
Público  void  addHidden ( String $campo , String $valor , Boolean $criptografado = true )  
Adiciona um input type hidden no formulário. 
String $campo 
Nome do campo.  
String $valor 
Valor do campo.  
Boolean $criptografado 
Se o conteúdo do campo vai ser criptografado ou não, com base64_encode.  
Público  void  addRelacao ( Objeto &$campo_origem , Objeto &$campo_destino , String $valor )  
Estabelece uma relação de visualização entre dois campos. 
Objeto &$campo_origem 
Campo que tem o valor que será testado, tem de ter mapeamento.  
Objeto &$campo_destino 
Campo que vai ser visível ou não de acordo como o primeiro parâmetro.  
String $valor 
Valor que o $campo1 tem de ter para que o $campo2 fique visivel.  
Público  String  getAction ( )  
Retorna o action do formulário. 
Público  Container  getContainer ( )  
Retorna o Container do formulário. 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do formulário. 
Privado  html  getHTMLHiddens ( )  
 
Privado  html  getHTMLRelacoes ( )  
 
Público  String  getMethod ( )  
Retorna o metodo do formulário. 
Público  String  getNome ( )  
Retorna o nome do formulário. 
Público  void  setAction ( String $action )  
Estabele o action do formulário. 
String $action 
Script phpdo formulário.  
Público  void  setBotoesPosicao ( Numérico $top )  
Estabelece a distância do topo dos botões do formulário, normalmente usado quando o container do formulário é 
um ContainerPosicao. 
Numérico $top 
Distância do topo.  
Público  void  setContainer ( Objeto &$container )  
Altera o container padrão do fomulário que é no caso ContainerPadrao. 
Objeto &$container 
Objeto Container.  
Público  void  setMethod ( String $method )  
Especifica o metodo do formulário. 
String $method 
Metodo do formulário: post ou get.  
Público  void  setNome ( String $nome )  
Especifica o nome do formulário. 
String $nome 
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Nome do formulaio.  
 
 
Imagem extends Objeto  
Pacote: Imagem, Classe: Público Imagem 
Imprime uma imagem na tela. 

Construtor  
Imagem ( String $img , Numérico $largura , Numérico $altura )  
String $img 
Nome do arquivo da imagem, este arquivo deve estar no diretório img do sistema.  
Numérico $largura 
Largura da imagem.  
Numérico $altura 
Altura da imagem.  
Métodos  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html da imagem. 
Público  void  setAltura (  $altura )  
Especifica a altura da imagem 
 $altura 
Público  void  setLargura (  $largura )  
Especifica a largura da imagem. 
 $largura 
 
 
Janela extends Objeto  
Pacote: Janela, Classe: Público Janela 
Imprime uma janela na tela. 

Construtor  
Janela ( String $titulo , Numérico $largura , Numérico $altura )  
String $titulo 
Titulo da janela, caso seja vazio a celula de titulo não aparecerá.  
Numérico $largura 
Largura da janela.  
Numérico $altura 
Altura da janela.  
Métodos  
Público  void  add ( Objeto $objeto )  
Adiciona um objeto na janela, no seu ContainerPadrao interno. 
Objeto $objeto 
Objeto que herde da classe Objeto.  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html da janela. 
Público  void  setContainer ( Objeto &$cont )  
Altera o container da janela. 
Objeto &$cont 
Objeto Container.  
Público  void  setCorBgCorpo ( String $cor )  
Especifica a cor de funddo da área de conteúdo da janela. 
String $cor 
String html com a definição da cor.  
Público  void  setCorBgTitulo ( String $cor )  
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Especifica a cor de fundo do titulo da janela. 
String $cor 
String html com a definição da cor.  
Público  void  setCorBorda ( String $cor )  
Altera a cor da borda da janela. 
String $cor 
String html com a definição da cor.  
 
 
Label extends Objeto  
Pacote: Label, Classe: Público Label 
Imprime um texto com formatação padrão na tela. 

Construtor  
Label ( String $label , Objeto $obj )  
String $label 
Texto que vai ser impresso na tela.  
Objeto $obj 
Objeto ao qual este label vai responder a estimulos, nomalmente um objeto do tipo Campo.  
Métodos  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do label. 
Público  String  getLabel ( )  
Retorna o texto atual do label. 
 
 
Listagem extends Objeto  
Pacote: Listagem, Classe: Público Listagem 
Imprime uma listagem na tela. 

Construtor  
Listagem ( String $id = 'listagem' )  
String $id 
Identificador da listagem.  
Métodos  
Público  void  addColuna ( String $campo , String $label , Numérico $largura , String $alinhamento = 'left' , 
Objeto $tipo_dado = null , Objeto $mapeamento = null ,  $objeto = false )  
Adiciona uma nova coluna na listagem. 
String $campo 
Nome da coluna retornada no select.  
String $label 
Label da coluna.  
Numérico $largura 
Largura da coluna.  
String $alinhamento 
Alinhamento: left,right ou center.  
Objeto $tipo_dado 
Objeto que herde TipoDeDado, quando uma celula desta coluna for ser impressa e estiver definido um tip de 
dado o metodo adicionaMascara desse tipo será chamado antes da impressão da celula da listagem.  
Objeto $mapeamento 
Objeto da classe Mapeamento, quando a celula da listagem for impressa e o objeto mapeamento etiver ativo 
será chamado o metodo getImagem desta objeto.  
 $objeto 
Público  void  addDestaque ( String $coluna , String $valor )  
Especifica o valor que uma determinada coluna deve ter para que sua linha fique em destaque. 
String $coluna 
Nome da coluna na listagem  
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String $valor 
Qual valor que deve ter para que a linha fique em destaque.  
Público  void  addGet ( String $campo , String $nome , String $valor )  
Quando o titulo de uma coluna da listagem foi clicado o script php onde ela se encontra vai ser recarregado para 
que a listagem seja ordenada por esta coluna. E quando a página da listagem for selecionada abaixo o script 
será recarregado para que esta página seja mostrada na listagem. Nesses dois casos deve-se user este metodo 
para que outras variáveis sejam passadas por GET pa paginação e na ordenação. 
String $campo 
Nome da coluna da listagem.  
String $nome 
Nome da variável que será passada por GET.  
String $valor 
Valor da variável.  
Privado  html  addHTMLCabecalho ( )  
 
Privado  html  addHTMLLinhas ( )  
 
Privado  html  addHTMLListagem ( )  
 
Público  void  addLinha ( Array $campos )  
Adiciona uma nova linha na listagem. 
Array $campos 
Vetor associativo com os nomes dos campos que foram devinidos em addColuna e seus respectivos valores.  
Público  Array  antesLinha ( Array $linha )  
Metodo executado antes que uma linha senha impressa na tela, recebe como parâmetro um vetor com as 
colunas do select e retorna um vetor com as colunas do select que são impressos na tela.  
O objetivo deste metodo e ser sobreposto por uma implementação do usuário caso queira mudar o valor de 
algum coluna da listagem dada alguma condição. 
Array $linha 
Array com as colunas da consulta, é passada automaticamente pelo objeto listagem.  
Público  html  getHTML ( )  
Retona o html de toda a listagem. 
Privado  html  getHTMLLargura ( )  
 
Privado  html  getLargura ( )  
Retorna o html que representa a largura da listagem. 
Privado  html  getStrGets (  $campo )  
String html para fazer o GET. 
 $campo 
Público  void  setColunaLink ( String $campo , Boolean $flag = true )  
Especifica se uma coluna da listagem vai ter link de ordenação no seu titulo. 
String $campo 
Nome da coluna.  
Boolean $flag 
Se vai ter link ou não.  
Público  void  setMensagem ( String $msg = 'Nenhum registro encontrado.' )  
Mensagem que vai aparecer quando nenhum registro for encontrado. 
String $msg 
 
 
ListagemCampos extends ListagemCheckBox  
Pacote: Listagem, Classe: Público ListagemCampos 
Imprime na tela uma listagem com campos. 

Construtor  
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ListagemCampos ( Numérico $linhas = 15 , String $id = 'listagemCampos' )  
Numérico $linhas 
Número de linhas que serão mostrados antes da paginação aparecer, é sobreposto pelas preferências do 
usuário.  
String $id 
Identificados da listagem.  
Métodos  
Público  void  addCampo ( Objeto $campo )  
Adiciona um campo na listagem. 
Objeto $campo 
Objeto do tipo Campo, semelhante a addColuna, só que o s parâmetros de addColuna serão preenchido de 
acordo com o estado do Campo.  
Privado  html  addHTMLHiddens ( )  
 
Público  void  addHidden ( String $campo , String $valor , Boolean $criptografado = true )  
Adiciona um variável que será passada por POST quando um operação for selecionada na barra superior. 
String $campo 
Nome da variável que vai ser passada.  
String $valor 
Valor que vai ser passado.  
Boolean $criptografado 
Se vai ser criptografado com base64_encode.  
Público  html  getHTML ( )  
 
Público  void  setHabilitarCSV ( Boolean $fl = true )  
Habilita que a operação "Exportar para Planilha Eletrônica" apareça na barra de operações.  
Essa operação salva a listagem atual em um arquivo CSV, que pode ser aberto pelo Excel e pelo OpenOffice. 
Boolean $fl 
Público  void  setHabilitarPDF ( Boolean $fl = true )  
Habilita que a operação "Exportar para PDF" apareça na barra de operações.  
Essa operação gera a partir da listagem atual.  
Boolean $fl 
Público  void  setOperacoes ( Boolean $fl_operacoes = true )  
Se a barra de operações será apresentada junto a listagem ou não. 
Boolean $fl_operacoes 
Se a barra de operações será mostrada.  
 
 
ListagemCheckBox extends ListagemSQL  
Pacote: Listagem, Classe: Público ListagemCheckBox 
Imprime uma listagem com campos de checkbox a cada linha. 

Construtor  
ListagemCheckBox ( Numérico $linhas = 15 , String $id = 'listagemCheckBox' )  
Numérico $linhas 
Número de linhas da listagem que serão mostradas antes da paginação.  
String $id 
Identificador da listagem.  
Métodos  
Público  void  addChave ( String $campo )  
Adiciona uma coluna que retornou da consulta, para ser passada na variável POST['resultado'] separadas por * 
poara várias chaves na mesma linha e -- para cada linha selecionada.  
Exemplo:  
$l->addChave('id');  
$l->addChave('codigo');  
//caso duas linhas tenham sido selecionadas  
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POST['resultado'] = "*--*--";  
String $campo 
Nome da coluna resultante da query.  
Público  void  addEvento ( String $p_evento , String $p_funcao )  
Adiciona um evento javascript para o botão de checkbox. 
String $p_evento 
Nome do evento, por exemplo: OnClick.  
String $p_funcao 
Função javascript que será executada quando este evento o correr.  
Privado  html  getHTMLEventos (  $chaves )  
 $chaves 
Privado  String  getValorChave ( Numérico $linha )  
Retorna o valor das chaves de uma linha selecinada. 
Numérico $linha 
Número da linha.  
Público   loadLinhas ( )  
 
Público  void  setNomeCheck ( String $p_nome )  
Nome do input checkbox da listagem. 
String $p_nome 
Nome do campo.  
 
 
ListagemRadio extends ListagemSQL  
Pacote: Listagem, Classe: Público ListagemRadio 
Imprime uma listagem com botões de radio a cada linha. 

Construtor  
ListagemRadio ( Numérico $linhas = 15 , String $id = 'listagemRadio' )  
Numérico $linhas 
Número de linhas que serão apresentadas antes da paginação aparecer.  
String $id 
Identificador da listagem.  
Métodos  
Público  coid  addChave ( String $campo )  
Adiciona uma coluna que retornou da consulta, para ser passada na variável POST['resultado'] separadas por * 
poara várias chaves na mesma linha e -- para cada linha selecionada.  
Exemplo:  
$l->addChave('id');  
$l->addChave('codigo');  
//caso duas linhas tenham sido selecionadas  
POST['resultado'] = "*--*--";  
String $campo 
Nome da coluna resultante da query.  
Público  void  addEvento ( String $p_evento , String $p_funcao )  
Adiciona um evento javascript para o botão de checkbox. 
String $p_evento 
Nome do evento, por exemplo: OnClick.  
String $p_funcao 
Função javascript que será executada quando este evento o correr.  
Privado  html  getHTMLEventos (  $chaves )  
 $chaves 
Público  String  getValorChave ( Numérico $linha )  
Retorna o valor das chaves de uma linha selecinada. 
Numérico $linha 
Número da linha.  
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Privado  void  loadLinhas ( )  
 
Público  void  setNomeRadio ( String $p_nome )  
Nome do input radio. 
String $p_nome 
Nome do input.  
 
 
ListagemSQL extends Listagem  
Pacote: Listagem, Classe: Público ListagemSQL 
Imprime uma listagem vinculada a uma consulta SQL na tela. 

Construtor  
ListagemSQL ( Numérico $linhas = 15 , String $id = 'listagemSQL' )  
Numérico $linhas 
Número de linhas que serão apresentadas antes da paginação.  
String $id 
Identificador da listagem.  
Métodos  
Público  void  addColuna ( String $campo , String $label , String $largura , String $alinhamento = 'left' , 
Objeto $tipo_dado = null , Objeto $mapeamento = null ,  $objeto = false )  
Adiciona uma nova coluna na listagem. 
String $campo 
Nome da coluna retornada no select.  
String $label 
Label da coluna.  
String $largura 
Largura da coluna.  
String $alinhamento 
Alinhamento: left,right ou center.  
Objeto $tipo_dado 
Objeto que herde TipoDeDado, quando uma celula desta coluna for ser impressa e estiver definido um tip de 
dado o metodo adicionaMascara desse tipo será chamado antes da impressão da celula da listagem.  
Objeto $mapeamento 
Objeto da classe Mapeamento, quando a celula da listagem for impressa e o objeto mapeamento etiver ativo 
será chamado o metodo getImagem desta objeto.  
 $objeto 
Público  void  addGet ( String $nome , String $valor )  
Adiciona uma variável para ser passada por GET quando o link do titulo da coluna for clicado (especificando uma 
ordenação) ou quando um link de paginação for clicado.  
String $nome 
Nome da variável.  
String $valor 
Valor que será passado.  
Privado  void  addGetOrdem ( )  
 
Privado  void  addGets ( )  
 
Privado  void  addQueryOrdenacao ( )  
 
Privado  void  getGetOrdemCodificado (  $ordem )  
Variável para ser passada por GET no titulo da coluna. 
 $ordem 
Privado  String  getGetOrdemCodificadoPaginacao ( String $ordem )  
String $ordem  
Público  html  getHTML ( )  
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Retorna o html da listagem. 
Privado  Paginacao  getPaginacao ( )  
Retorna um objeto paginação vinculado a listagem. 
Privado  void  loadLinhas ( )  
 
Privado  void  loadOrdem ( )  
Carrega a ordenação atual. 
Privado  void  salvaSessaoOrdem ( )  
 
Público  void  setBanco ( Objeto $banco )  
Especifica a conexão com o banco de dados. 
Objeto $banco 
Objeto do tipo Banco.  
Público  void  setFiltro ( Objeto &$filtro )  
Especifica se o formulário de filtragem de campo aparecerá na barra de operações. 
Objeto &$filtro 
Ponteiro para um objeto Filtro.  
Público  void  setId ( String $id )  
Especifica um identificador pare a listagem. 
String $id 
Novo identificador para a listagem.  
Público  void  setOrdem ( String $ordem , String $tipo = 'asc' )  
Especifica uma ordem padrão para a listagem 
String $ordem 
Nome da coluna da query.  
String $tipo 
asc ou desc  
Privado  void  setPaginacao ( Objeto &$paginacao )  
Especifica uma paginação para a listagem. 
Objeto &$paginacao 
Objeto Paginação.  
Público  void  setQuery ( String $query )  
Especifica a consulta que será executada para gerar a listagem. 
String $query 
Consulta SQL.  
 
 
Log   
Pacote: Log, Classe: Público Log 
Salva em log as operações do usuáio.  
Quando o log é chamado as seguintes informações são armazanadas por padrão:  
- login do usuário  
- nome do usuário  
- código do sistema  
- nome da aplicação  
- descrição do tipo da operação  
- data do log  
- hora do log  
E ainda o usuário pode especificar um vetor de variáveis adicionais a serem armazanadas. 

Construtor  
Log ( String $descricao = '' , String $nm_banco = BANCO_LOG )  
String $descricao 
Descrição da ação que está sendo quardada no LOG.  
String $nm_banco 
Define que contem a conexão padrão com o banco de log, não alterar.  
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Métodos  
Privado  String  Vetor2SQL (  $vetor )  
Transfoma um vetor normal em um vetor SQL do PostgreSQL 
 $vetor 
Público   salva ( Array $campos , Array $valores )  
Array $campos 
Array com os nomes dos campos que serão guardados no log.  
Array $valores 
Array com os valores que serão guardados no LOG.  
 
 
Mapeamento  
Pacote: Mapeamento, Classe: Público Mapeamento 
Forma um mapeamento entre domínio e imagem, sendo que para o usuário só aparece a imagem e quando o 
sistema pede o valor vem o dominio.  
Por exemlo: S=>Sim, S é no banco e Sim é o que será apresentado para o usuário.  
Usado nos formatos: Select, CheckBox e Radio; e nas listagens. 

Construtor  
Mapeamento ( Array $vetor = '' )  
Array $vetor 
Array associativo que define o mapeamento.  
Por exemplo: array('S'=>'Sim','N'=>'Não')  
Métodos  
Público  void  add ( String $dominio , String $imagem )  
Adicionando separadamente elementos no mapeamento. 
String $dominio 
Domínio, por exemplo 'S'.  
String $imagem 
Imagem, por exmplo: "Sim"  
Público  void  getImagem ( String $dominio )  
Retorna a imagem de determinado domínio.  
Por exemplo:  
$m->getImagem('S'); = retorna "Sim" 
String $dominio 
Domínio  
Público   getProximoRegistro ( )  
 
Público  void  setContador ( Numérico $pos )  
Especifica o contador atual do mapeamento, para que na função getProximoRegistro retorne o indice do 
contador. 
Numérico $pos 
Novo valor para o contador.  
 
 
MapeamentoSQL extends Mapeamento  
Pacote: Mapeamento, Classe: Público MapeamentoSQL 
Mesmo que o objeto Mapeamento, só que o domínio e a imagem são retirados de uma consulta SQL.  
Por exemplo: select cd_curso,nm_curso from cursos, cd_curso é o domínio e nm_curso é a imagem. 

Construtor  
MapeamentoSQL ( Objeto $banco , String $sql )  
Objeto $banco 
Objeto Banco que especifica a conexão com o banco de dados.  
String $sql 
Consulta SQL que vai gerar o mapeamento, sendo que a primeira coluna é o dominio e a segunda a imagem.  
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Métodos  
Privado  Banco.  getBanco ( )  
Retona a conexão com o banco de dados. 
Privado  String  getQuery ( )  
Retorna a query atual do mapeamento. 
 
 
Mensagem extends Objeto  
Pacote: Mensagem, Classe: Público Mensagem 
Envia uma mensagem para outro sript php, se este script tiver uma objeto apllicacao a mensagem vai aparecer 
no topo da página, podendo ter destaque de erro, alerta ou normal. 

Construtor  
Mensagem ( )  
Métodos  
Privado  void  ShowIcone (  $flag )  
Se a mensagem que será apresentada mostrará o icone de alerta ou erro. Esse metodo é chamado dentro da 
classe Aplicação. 
 $flag 
Público  void  addHiddenDireto ( String $campo , String $valor )  
Adiciona uma variável que será passada por POST, sem ser criptografada, quando a mensagem for enviada. 
String $campo 
Nome da variável.  
String $valor 
Valor da variável.  
Público  void  enviar ( String $url , String $erro = false , Array $array_vars , String $targ = '' )  
Envia uma mensagem para um scrip php, quando esse metodo é chamado o script atual é terminado.  
OBS: Existe um comando "die" dentro deste metodo.  
String $url 
URL do script para o qual será enviado a mensagem.  
String $erro 
Flag que indica o tipo de mensagem, true=erro, false=alert e não preenchido significa mensagem normal.  
Array $array_vars 
Array de variáveis que serão enviadas criptografadas junto com a mesagem.  
String $targ 
Target da mensagem, normalmente este parâmetro não é preenchido.  
Privado  boolean  getErro ( )  
Retorna se é uma mensagem de erro. 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna html da mensagem. 
Público  String  getMensagem ( )  
Retorna o texto da mensagem, sem formatação e sem icone. 
Privado  String  getValorCampo (  $nm_campo )  
Retorna o valor de uma variável passada criptografada. 
 $nm_campo 
Público  String  getVariavel ( String $nome )  
Retorna o valor de uma variável passada criptografada na mensagem. 
String $nome 
Nome da variável.  
Privado  void  refazPostResultados ( )  
 
Privado  void  setLargura (  $largura )  
Especifica a largura da tabela da mensagem. 
 $largura 
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Público  void  setMensagem ( String $mensagem )  
Especifica a mensagem que será enviada. 
String $mensagem 
Texto da mensagem.  
Público  void  voltaFormulario ( String $script_volta , String $mensagem , Boolean $fl = true )  
Faz o sistema voltar para o formulário que foi submetido para aquele script, fanzendo com que seus campos fim 
com o valor original. 
String $script_volta 
Script que sbmeteu o formulário.  
String $mensagem 
Texto da mensagem que será enviado.  
Boolean $fl 
Caso true indica erro, caso false indica alerta e se não for preenchido será um texto normal.  
 
 
Objeto   
Pacote: Objeto, Classe: Público Objeto 
Classe base para todos os objetos que são impressos na tela. 

Construtor  
Objeto ( )  
Métodos  
Privado  void  addHTML (  $p_html )  
 $p_html 
Privado  void  addHTMLAntes (  $p_html )  
 $p_html 
Público  String  getAlinhamento ( )  
Retorna o alinhamento do objeto na tela. 
Público  numero  getBordaAbaixo ( )  
Retorna a borda abaixo. 
Público  numero  getBordaDireita ( )  
Retorna a borda a direita. 
Público  numero  getBordaEsquerda ( )  
Retorna a borda a esquerda. 
Público  numero  getBordaTopo ( )  
Retorna a borda do topo. 
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html do objeto. 
Privado  html  getHTMLAlinhamento ( )  
 
Privado  html  getHTMLBorda (  $p_margin = true ,  $estilo_adicional = '' )  
 $p_margin 
 $estilo_adicional 
Privado  html  getHTMLId ( )  
 
Público  String  getId ( )  
Retorna o identificador do objeto. 
Público  String  getScript ( )  
Retorna em qual script php está o objeto. 
Público  void  setAlinhamento ( String $p_alinhamento )  
Especifica o alinhamento do objeto na tela. 
String $p_alinhamento 
São: left, right e center.  
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Público  void  setBorda ( Numérico $p_left , Numérico $p_top , Numérico $p_right , Numérico $p_bottom )  
Especifica a distância deste objeto em relação aos outros na tela. 
Numérico $p_left 
Distância da esquerda.  
Numérico $p_top 
Distância do topo.  
Numérico $p_right 
Distância da direita.  
Numérico $p_bottom 
Distância abaixo.  
Público  void  setBordaAbaixo ( Numérico $p_bottom )  
Especifica a distância abaixo dos outros objetos. 
Numérico $p_bottom 
Distância abaixo.  
Público  void  setBordaDireita ( Numérico $p_right )  
Especifica a distância a direita dos outros objetos. 
Numérico $p_right 
Distância a direita.  
Público  void  setBordaEsquerda ( Numérico $p_left )  
Especifica a distância a esquerda dos outros objetos. 
Numérico $p_left 
Distância a esquerda.  
Público  void  setBordaTopo ( Numérico $p_top )  
Especifica a distância do topo dos outros objetos. 
Numérico $p_top 
Distância do topo.  
Público  void  setId ( String $p_id )  
Especifica um identificador para o objeto. 
String $p_id 
Identificador do objeto.  
 
 
Operacoes extends Objeto  
Pacote: Operacoes, Classe: Público Operacoes 
Imprime na tela uma barra de operações de acordo com as permissões da aplicação. 

Construtor  
Operacoes ( String $id = 'operacoes' )  
String $id 
Identificador da operação.  
Métodos  
Privado  html  addHTMLOperacoes ( )  
 
Público  void  addHidden ( String $campo , String $valor , Boolean $fl_criptografado = true )  
Adiciona um campo a ser passado por POST quando uma operação for selecionada. 
String $campo 
Nome da variável.  
String $valor 
Valor d variável.  
Boolean $fl_criptografado 
Se vai ser criptografada com base64_encode ou não.  
Público  void  addOperacao ( String $imagem , String $action , String $label = '' , String $estado = 
BTN_SELECAO_QUALQUER , String $confirmacao = '' , Array $janela = '' )  
Adiciona um operação nova na barra de operações. 
String $imagem 
Nome da imagem, na mesma forma que em BotaoImgem.  
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String $action 
Script que vai ser executado quando este botão for pressionado.  
String $label 
Label da operação.  
String $estado 
Especifica o comportamento do botão os seguinte defines:  
BTN_SELECAO_QUALQUER - não importa se alguma linha da listagem for selecionada ou não este botão fica 
sempre ativo.  
BTN_SELECAO_UNICA - só fica ativo quando um único elemento da listagem for selecionado.  
BTN_SELECAO_MULTIPLA - fica ativo quando pelo menos um elemento da listgem estiver selecionaod.  
String $confirmacao 
Texto de confirmação da operação, vai aparecer em um confirm do javascript.  
Array $janela 
Array contendo a posição/tamanho da janela que será aberta para executar a operação, se for o caso.  
0=>esquerda  
1=>topo  
2=>largura  
3=>altura  
Público  html  getHTML ( )  
Retorna o html das operações. 
Público  void  loadOperacoes ( )  
Carrega operações de acordo com as permissões da aplicações. 
Público  void  setFiltro ( Objeto $filtro )  
Especifica um objeto Filtro para aparecer na barra de operações. 
Objeto $filtro 
Objeto Fitro.  
 
 
Permissoes   
Pacote: Permissoes, Classe: Público Permissoes 

Classe que especifica contém as permissões de uma aplicação, já definido pelo objeto global 
$_permissoes.  
OBS: Não crie uma nova instância de permissões use sempre o objeto $_permissoes. 
Construtor  
Permissoes ( Array $ids_grupos )  
Array $ids_grupos 
Array com os ids dos grupos de acesso que o usuário atual tem.  
Métodos  
Público  boolean  acessoAplicacao ( Numérico $id_aplicacao )  
Se o usuário atual pode executar determinada aplicação. 
Numérico $id_aplicacao 
Identificador da aplicação no banco de dados.  
Público  boolean  acessoOperacao ( Numérico $id_aplicacao , Numérico $id_operacao )  
Verifica se o usuário atual tem acesso a determinada operação de uma dada aplicação. 
Numérico $id_aplicacao 
Identificador da aplicação no banco de dados.  
Numérico $id_operacao 
Identificador da operação no banco de dados.  
Público  boolean  acessoOperacaoScript ( Numérico $id_aplicacao , String $script_operacao = '' )  
Verifica se o usuário atual tem acesso a determinada operação de uma dada aplicação, dado o seu script de 
ação ou de tela. 
Numérico $id_aplicacao 
Identificador da aplicação atualmente carregada, está na variável do CASCA $_APLICACAO['ID'].  
String $script_operacao 
Script de ação ou tela da operação.  
Público  boolean  acessoPasta ( Numérico $id_pasta )  
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Verifica se um usuário tem acesso a determinada pasta do sistema. 
Numérico $id_pasta 
Identificador da Pasta.  
Público  boolean  acessoSistema ( Numérico $id_sistema )  
Verifica se o usuário atua tem acesso a determinado sistema. 
Numérico $id_sistema 
Identificador do sistema no banco.  
Privado  String  getQueryIP ( )  
 
Privado  String  getSQLGrupos (  $campo = 'casca.grupos_acessos.id' )  
 $campo 
 
 
Persistencia   
Pacote: Persistencia, Classe: Público Persistencia 
Esta classe tem acesso a todos os valores dos campos que foram setados como persistentes. 

Construtor  
Persistencia ( )  
Métodos  
Público  String  getValorCampo ( String $nm_campo , Numérico $id_aplicacao = null )  
Retorna o valor de um campo persistente, usado normalmente nos script da mesma aplicação onde este campo 
foi definido. 
String $nm_campo 
Nome do campo.  
Numérico $id_aplicacao 
Identificador da aplicação, caso não seja preenchido, como normalmente é usado, o identificador fica sendo o da 
aplicação atual.  
Público  String  getValorCampoAplicacao ( String $nm_campo , String $cd_aplicacao )  
Retona o valor de um campo persistente, normalmente usado em aplicações que não são as criadoras deste 
campo. 
String $nm_campo 
Nome do campo.  
String $cd_aplicacao 
Código da aplicação onde foi o campo persistente foi criado, por exemplo "CASCA001".  
OBS: Código que fica no canto superior direito da aplicação.  
 
 
Sessao   
Pacote: Sessao, Classe: Público Sessao 

Classe que armazena a sessão no CASCA, use o objeto global $_sessao.  
OBS: Também funciona colocando a variável dentro do vetor associativo 
$_SESSION['nm_variavel']=valor padrão do php (mais recomendado). 
Construtor  
Sessao ( )  
Métodos  
Público  String  carrega ( String $nome_var )  
Retorna o valor da uma variável armazenada na sessão. 
String $nome_var 
Nome da variável que vai ser carregada da sessão.  
Público  void  destroi ( )  
Destroi a sessão atual. 
Público  void  exclui ( String $nome_var )  
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Esxclui uma variável da sessão. 
String $nome_var 
Nome da variável.  
Público  void  registra ( String $nome_var )  
Registra uma variável passada pelo nome na sessão. 
String $nome_var 
Nome da variável.  
Público  void  salva ( String $nome_var , String $var )  
Salvando uma variável na sessão. 
String $nome_var 
Nome da variável.  
String $var 
Valor da variável.  
 
 
TipoCep extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoCep 

Construtor  
TipoCep ( )  
 
 
TipoCnpj extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoCnpj 

Construtor  
TipoCnpj ( )  
 
 
TipoCpf extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoCpf 

Construtor  
TipoCpf ( )  
 
 
TipoData extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoData 

Construtor  
TipoData ( )  
 
 
TipoDataMesAno extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoDataMesAno 

Construtor  
TipoDataMesAno ( )  
 
 
TipoDecimal extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoDecimal 

Construtor  
TipoDecimal (  $antes ,  $total ,  $depois )  
 $antes 
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 $total 
 $depois 
 
 
TipoDeDado   
Pacote: TiposDados, Classe: Público Abstrata TipoDeDado 
Classe que serve como base para todos os outros tipos de dados. 

Construtor  
TipoDeDado ( String $nm_tipo , String $nm_js )  
String $nm_tipo 
String que identifica o tipo de dado no javascript.  
As seguintes funções js devem ser definidas para o tipo, caso haja validação js:  
function valida_tipo_(campo)  
Chamado quando o usuário sai do campo, o parâmetro recebe um objeto input do javascript, normalmente this. 
function eh__campo (campo)  
Chamado internamente pela função acima e quando o formulário é submetido, caso o campo esteja visivel.  
function eh_ (valor)  
Não obrigatório,  
Funções de mascara para o tipo de dados, caso haja:  
function mascara_tipo_ (campo,evento)  
Chamada para geração da mascara.  
String $nm_js 
Nome do arquivo javascript onde estão as funções de validação e mascara.  
Métodos  
Público  String  adicionaMascara ( String $valor )  
Retorna o valor do campo com a mascara. Usado quando o valor do campo, que tem este tipo de dado, é exibido 
na tela.  
String $valor 
Valor do atual do campo.  
Privado  html  getHTMLArquivoJs ( )  
 
Privado  html  getHTMLEventoMascaraJs ( )  
 
Privado  html  getHTMLFuncaoArrumaMascaraJs ( )  
 
Privado  html  getHTMLFuncaoMascaraJs ( )  
 
Privado  html  getHTMLFuncaoValidacaoJs ( )  
 
Público  boolean  getMascara ( )  
Se este tipo de dado vai ter mascara js. 
Público  String  getNome ( )  
Retorna o nome do tipo de dados que foi especificado no construtor. 
Público  String  getQueryFiltro ( String $campo , String $operacao , String $valor )  
Retorna um string com a parte da query específica para a filtragem para este campo.  
Por exemplo: No tipo Data quando é digitado um único nr de 4 digitos só é buscado pelo ano. 
String $campo 
Nome do campo.  
String $operacao 
Tipo de operação, como like, =, etc.  
String $valor 
Valor atual do campo.  
Público  boolean  getValidacao ( )  
Se este tipo de dado tem validação javascript. 
Público  void  mensagemErro ( String $label_campo )  
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Quando um campo não está com o valor correto essa mensagem é enviada. 
String $label_campo 
Esse parâmetro é preenchido automaticamente pelo CASCA.  
Público  void  retiraMascara ( String $valor )  
Recebe um valor com a mascara e devolve com um valor adequado para o banco de dados. Usado quando o 
campo é submetido para algum script. 
String $valor 
Valor atual do campo.  
Público  void  setEvento ( String $evento )  
O tipo de evento javascript para a mascara. 
String $evento 
String com o nome do evento.  
Público  void  setMascara ( Boolean $flag = true )  
Especifica se será usado a mascara javascritp. 
Boolean $flag 
Se a mascara javascript vai ser usada.  
Público  void  setValidacao ( Boolean $flag = true )  
Especifica se a validação javascript vai se usada ou não. 
Boolean $flag 
Se vai ser usada a validação js.  
Público  boolean  validaTipo ( String $valor )  
Retorna true/false se o campo está com valor de acordo com o tipo de dado. 
String $valor 
Valor atual do campo.  
 
 
TipoEmail extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoEmail 

Construtor  
TipoEmail ( )  
 
 
TipoHora extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoHora 

Construtor  
TipoHora ( )  
 
 
TipoMoeda extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoMoeda 

Construtor  
TipoMoeda ( )  
 
 
TipoNumero extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoNumero 

Construtor  
TipoNumero ( )  
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TipoPisPasep extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoPisPasep 

Construtor  
TipoPisPasep ( )  
 
 
TipoTelefone extends TipoDeDado  
Pacote: TiposDados, Classe: Público TipoTelefone 

Construtor  
TipoTelefone ( )  
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




