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Abstract. When  performing  the  same  routine  many  times,  a  particular  
application  increases  the  hardware  processing  load.  This  effect  becomes  
undesirable when you don't have enough processor time to waste and it can  
often be avoided by caching intermediate data of such routines. This solution  
has been applied in many situations and trigger a series of consequences that  
are presented here. This work formalizes it as a design pattern and shows its  
applicability, strengths, weaknesses and known uses.

Resumo. Ao  realizar  a  mesma  rotina  repetidas  vezes,  uma  determinada  
aplicação eleva  a carga de processamento utilizada no hardware. Esse efeito  
torna-se indesejado em situações onde o recurso de processamento é escasso  
e  muitas  vezes  pode  ser  evitado  utilizando-se  o  armazenamento  de  dados  
intermediários  dessas  rotinas.  Tal  solução  tem sido  aplicada  em diversas  
situações  e  desencadeiam  uma  série  de  consequências  que  são  aqui  
apresentadas. Este trabalho formaliza a utilização desse artifício como um  
Padrão de Projeto, evidenciando também sua aplicabilidade, pontos positivos  
e negativos, bem como seus usos conhecidos.

1. Contexto
Existem aplicações que realizam várias vezes operações iguais ou do mesmo tipo, uma 
situação que pode se tornar prejudicial ao desempenho de um software. Por exemplo, 
em uma aplicação bancária, constantemente é necessário realizar operações com o saldo 
de uma determinada conta  corrente.  Tendo-se armazenado os  valores  das  receitas  e 
despesas é possível obter o valor do saldo quando necessário. Entretanto, se em todas as 
vezes  que  a  aplicação  for  utilizar  o  valor  do  saldo,  este  tiver  que  ser  recalculado, 
surgiria uma carga de processamento redundante, o que poderia ocasionar uma perda de 
desempenho para aplicação. Em vez disso, o que as aplicações bancárias podem optar 
por fazer é salvar o valor do saldo toda vez que ocorrer uma receita ou despesa. Nesse 
caso, saldo seria um dado intermediário gerado a partir dos dados primários receitas e 
despesas, o qual reduziria a carga de processamento.

2. Problema
Como aumentar o desempenho de aplicações que realizam repetidas vezes as 

mesmas operações?



3. Forças
• O usuário deseja que o sistema tenha resposta rápida;

• Cargas elevadas de processamento consomem uma maior quantidade de recursos 
de hardware; e

• Dispositivos  de  hardware  dispõem  de  diferentes  relações  entre  espaço  de 
armazenamento  e  capacidade  de  processamento,  sendo  responsabilidade  do 
engenheiro de software o balanceamento dessa relação de maneira adequada. 

4. Aplicabilidade
• Quando o sistema realiza uma mesma rotina várias vezes com os mesmos dados;

• Quando  minimizar  processamento  for  mais  relevante  que  liberar  espaço  de 
armazenamento; e

• Aplicações com hardware de baixo processamento, como por exemplo celular e 
GPS de automóveis, que possuem processadores de baixa capacidade.

5. Solução
ARMAZENAMENTO DE DADOS INTERMEDIÁRIOS salva dados intermediários, 
isto é, resultados de rotinas e operações que são realizadas repetidas vezes durante a 
execução  de  uma  aplicação.  Dessa  maneira  há  uma  diminuição  da  carga  de 
processamento  de  uma  aplicação,  compensando  essa  redução  com um  aumento  da 
quantidade de informações salvas em dispositivos de armazenamento. A Figura 1 ilustra 
essa situação, onde dados intermediários são salvos em um disco, o que acarreta em um 
aumento da disponibilidade do processador e diminuição da disponibilidade do disco 
rígido (o mesmo raciocínio pode ser feito para memória flash, ram ou qualquer outro 
dipositivo de armazenamento).

Figura 1. Fluxo de dados e disponibilidade.

Em outras  palavras,  quando  existirem em uma  aplicação  determinados  cálculos  ou 
rotinas que são realizados repetidas vezes durante a execução de diferentes tarefas, os 
resultados  dos mesmos devem ser  salvos em um dispositivo de  armazenamento,  de 
modo a não repetir a sua geração posteriormente. Para sistemas orientados a objetos a 
aplicação do padrão envolve a criação de novos atributos e/ou classes com a finalidade 
de armazenar dados intermediários, contribuindo com a redução do processamento da 
aplicação como um todo.



6. Exemplo de aplicação

Para fins de exemplificar a  ideia apresentada na introdução deste trabalho, considere 
por  exemplo  uma classe  que  implementa  uma   conta  bancária.  A  classe  possui  as 
funcionalidades de saque,  depósito e extrato,  operações que utilizam internamente o 
saldo da conta. Supondo que a aplicação utilizará um banco de dados, uma maneira 
simples  de  implementar  essas  funcionalidades  consiste  em  persistir  as  despesas  e 
receitas no banco e,  quando necessário,  calcular o saldo a partir  desses valores.   A 
Listagem 1 mostra a implementação dessa classe.

import java.util.ArrayList;
public class ContaBancaria {

//cria-se um vetor de receitas e outro de despesas
protected ArrayList<Receita> receitas = new ArrayList<Receita>();
protected ArrayList<Despesa> despesas = new ArrayList<Despesa>();
// Para gerar o saldo, soma-se todas as receitas e desconta-se todas as despesas
public double getSaldo(){

double soma = 0;
for (int i = 0; i < receitas.size(); i++) {

soma += receitas.get(i).getValor();
}
for (int j= 0; j < despesas.size(); j++) {

soma -= despesas.get(j).getValor();
}
return soma;

}
public void sacar(double valor){

if (this.getSaldo() >= valor && valor > 0){
//adiciona dados da nova despesa no vetor despesas
Despesa novaDespesa = new Despesa(valor);
despesas.add(novaDespesa);

}
}
public void depositar(double valor){

if (valor > 0){
//adiciona dados da nova receita no vetor receitas
Receita novaReceita = new Receita(valor);
receitas.add(novaReceita);

}
}
public void extrato(){

//Exibe todas as receitas, despesas e o saldo - omitido
}

}

Listagem 1. Classe ContaBancaria não utilizando o padrão. Alguns trechos de 
código foram omitidos, pois fogem do escopo deste trabalho.

Refatorandose   o   código   com   a   aplicação   do   padrão   deste   trabalho,   temse   que   é 
adicionado o atributo “saldo” e o cálculo do valor do mesmo é realizado sempre que 
“receitas” ou “despesas” se alterarem. A utilização do padrão cria mais uma variável a 
ser persisitida em banco, mas levandose em consideração que constantemente pode ser 
necessário utilizar o valor do saldo em determinados métodos da conta bancária ou de 
classes relacionadas, há uma redução na quantidade de cálculos que é executada pelo 
programa na geração do saldo, economizando recursos de processamento. A Listagem 2 
exibe o código refatorado.



import java.util.ArrayList;
public class ContaBancaria {

//cria-se um vetor de receitas e outro de despesas
protected ArrayList<Receita> receitas = new ArrayList<Receita>();
protected ArrayList<Despesa> despesas = new ArrayList<Despesa>();
//cria-se uma variavel saldo que será persistida
protected double saldo;
public double getSaldo(){

return saldo;
}
protected void setSaldo(double valor){

this.saldo = valor;
}
public void sacar(double valor){

if (this.getSaldo() >= valor && valor > 0){
//adiciona dados da nova despesa no vetor despesas
Despesa novaDespesa = new Despesa(valor);
despesas.add(novaDespesa);
//atualiza o saldo
this.setSaldo(this.getSaldo() - valor);

}
}
public void depositar(double valor){

if (valor > 0){
//adiciona dados da nova receita no vetor receitas
Receita novaReceita = new Receita(valor);
receitas.add(novaReceita);
//atualiza o saldo
this.setSaldo(this.getSaldo() + valor);

}
}
public void extrato(){

//Exibe todas as receitas, despesas e o saldo - omitido
}

}

Listagem 2. Classe ContaBancaria utilizando o padrão. Trechos alterados em 
negrito.

É   importante   lembrar   que   existe   uma   necessidade   de   se   realizar   a   operação   de 
persistência dos dados (omitida no exemplo) e em cada caso devese analisar se o ganho 
de processamento com a criação da variável será suficientemente grande que compense 
a   perda   de   desempenho   relacionada   à   modificação   do   estados   das   variáveis 
intermediárias no banco de dados. 

Esse   primeiro   exemplo   é   simples,   mas   deixa   clara   a   ideia   do   padrão 
ARMAZENAMENTO   DE   DADOS   INTERMEDIÁRIOS.   Contudo,   a   aplicação   do 
padrão tornase mais interessante para casos mais complexos, onde uma nova classe 
específica   para   armazenamento   de   dados   intermediários   é   criada   para   acelerar   o 
desempenho de uma aplicação. 

Considere por exemplo uma aplicação que faça o cadastro de funcionários e clientes de 
uma determinada empresa.  A cada novo cliente ou funcionário cadastrado a aplicação 
faz um acesso ao banco e realiza a persistência dos dados. Contudo, uma maneira de 
diminuir a repetição desse número de acessos baseado no padrão deste trabalho, seria 
criar   uma classe  que   faça  um aramazenamento  de  uma  determinada  quantidade  de 
clientes   e   funcionários.   Assim,   os   dados   seriam   persistidos   em   blocos.   Uma   outra 



vantagem também poderia ser, por exemplo uma busca por CPF mais rápida dentro 
dessa  quantidade  armazenada.  A Listagem 3 mostra  a  classe  Cache,  que   realiza  as 
funções mencionadas.
import java.util.ArrayList;
public class Cache {

ArrayList<Funcionario> cacheFuncionario;
public Cache(int tamanho) {

//tamanho = quantidade de dados armazenados no cache
cacheFuncionario = new ArrayList<Funcionario>(tamanho);
cacheCliente = new ArrayList<Cliente>(tamanho);

}
public void salvaFuncionario(Funcionario funcionario) {

this.cacheFuncionario.add(funcionario);
}
public void persisteFuncionarios() {

//Persiste os funcionarios em cache- omitido
}
public Funcionario buscaFuncionarioCPF(String cpf) {

//Busca funcionários no Cache pelo CPF - omitido
}
ArrayList<Cliente> cacheCliente;
public void salvaCliente(Cliente cliente) {

this.cacheCliente.add(cliente);
}
public void persisteClientes() {

//Persiste os clientes em cache - omitido
public Cliente buscaClienteCPF(String cpf) {

//Busca clientes no Cache pelo CPF - omitido
}

}

Listagem 3. Classe Cache que salva dados intermediários da aplicação.

Uma  ferramenta  que  implementa  o  padrão  ARMAZENAMENTO  DE  DADOS 
INTERMEDIÁRIOS de forma mais elaborada é o framework Ehcache (Ehcache, 2011), 
o  qual  a  cria  um  gerenciador  de  cache  (CacheManager)  que  gera  objetos  de 
armazenamento  (Cache),  os  quais  salvam e  manipulam dados  de  outros  objetos  de 
maneira genérica, tratando estes últimos como elementos (Element).  

7. Consequências
• (+)  Redução de  processamento  redundante,  pois  não há  a  necessidade de se 

realizar operações repetidas;

• (+)  Aumento  da  velocidade  da  aplicação,  pois  as  informações  agora  são 
calculadas uma única vez, não despendendo mais tempo com processamento;

• (–) O armazenamento de dados intermediários ocupa um espaço que poderia ser 
destinado a dados inéditos; e

• (–) Aumento da complexidade do sistema, pois o uso de muitas variáveis pode 
causar muitas vezes espalhamento e entrelaçamento de código indesejado. Cabe 
observar neste ponto que em determinados casos existe a possibilidade de se 
utilizar uma modularização do padrão com a utilização da orientação a aspectos 
para contornar essa consequência negativa.



8. Usos Conhecidos
• Como mencionado no item 6 deste trabalho, o framework Ehcache vale-se da 

criação de objetos para armazenamento de dados intermediários de determinados 
elementos.

• Quando  se  trata  de  otimização  de  desempenho de  algoritmos,  as  técnica  de 
Programação  Dinâmica  utilizam  a  ideia  de  armazenar  dados  para  diminuir 
processamento (Cormen et al., 2001). Um exemplo desse tipo de aplicação é a 
determinação  dos  elementos  de  uma  sequência  de  Fibonacci.  A  Listagem 4 
mostra a implementação da classe Fibonacci com dois métodos, o standardFibo 
e o cacheFibo, que utilizam recursividade e técnicas de Programação Dinâmica, 
respectivamente.  Neste  exemplo,  os  valores  da  sequência  de  Fibonacci  são 
salvos na tabela cache,  sendo o acesso a esses dados mais rápido que o seu 
recálculo, o que proporciona o aumento de desempenho.

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class Fibonacci {

// Técnica recursiva
public int standardFibo(int n) {

if (n == 0)
return 0;

if (n == 1)
return 1;

return standardFibo(n - 1) + standardFibo(n - 2);
}
// Aplicando Programação Dinâmica e utilizando a variável intermediária cache
private Map<Integer, Long> cache = new HashMap<Integer, Long>();
public long cacheFibo(int i) {

if (i == 0)
return 0;

if (i == 1)
return 1;

Long num = cache.get(i);
if (num != null)

return num;
long f = cacheFibo(i - 1) + cacheFibo(i - 2);
cache.put(i, f);
return f;

}
}

Listagem  4.  Exemplo  de  redução  do  tempo  do  processamento  para 
sequência de Fibonacci

• Como exemplo também pode-se citar navegadores de internet que salvam em 
cache determinadas informações específicas para que elas não tenham que ser 
constantemente reprocessadas. 

• O Banco de  Dados  MySQL armazena parte  da  busca  em cache de  modo a 
agilizar uma possível busca futura nos mesmos dados (HINZ, 2009).]



9. Padrões relacionados
O padrão State do GoF (Gamma et al., 1995) vale-se de um armazenamento de dados 
em  uma  determinada  classe  para  guardar  informações  sobre  o  comportamento  da 
mesma. Nesse caso, há a presença de métodos com instruções condicionais grandes em 
que tais condições dependem do estado do objeto. Visando diminuir essas validações 
constantes,  os estados são representados por valores salvos na memória. Um princípio 
similar  ao  utilizado  no  padrão  ARMAZENAMENTO  DE  DADOS 
INTERMEDIÁRIOS, onde o salvaguarda de dados visa uma diminuição da carga de 
processamento.

Por outro lado, o padrão Flyweight,  também do GoF (Gamma et al., 1995), implementa 
de certa forma o inverso do que é tratado no presente trabalho. A ideia dele é criar um 
objeto que minimize o uso de memória, a partir do compartilhamento do máximo de 
dados  possível  entre  objetos  similares.  Esse  padrão  é  aplicável  no  caso  inverso  do 
padrão ARMAZENAMENTO DE DADOS INTERMEDIÁRIOS, isto é, onde o uso de 
memória ocasionado pela redundância de dados torna-se proibitivo.
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