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REFATORAÇÃO DE CÓDIGO 

Neste laboratório revisaremos algumas das técnicas de Refatoração de Código apresentadas. Porém 

para nossa grande surpresa, veremos que o Eclipse possui ferramentas que facilitam (ou substituem) o 

nosso trabalho quanto a refatoração do nosso código. 

Podemos ver essas ferramentas através do menu Refactor no Eclipse: 

 

Veja no menu mostrado acima muitas das técnicas vistas: Extract Method, Pull Up, Extract Superclass, 

etc. 

Para praticarmos o uso destas funcionalidades, vamos partir de um código já pronto.  

Crie um novo projeto chamado LocadoraVeiculos. Em seguida, crie as seguintes classes abaixo: 

public class Caminhao { 
 private Integer nroEixos; 
 private String ano; 
 private String marca; 
 private String modelo; 
 private String nroChassi; 
 private String placa; 
  
 public Double getValor() { return 50.00; } 
 public Integer getNroEixos() { return nroEixos; } 
 public void setNroEixos(int nroEixos) { this.nroEixos = nroEixos; } 
 public String getAno () { return ano; } 
 public void setAno (String ano) { this.ano = ano; } 
 public String getMarca() { return marca; } 
 public void setMarca(String marca) { this.marca = marca; } 
 public String getModelo() { return modelo; } 
 public void setModelo(String modelo) { this.modelo = modelo; } 
 public String getNroChassi() { return nroChassi; } 
 public void setNroChassi(String nroChassi) { this.nroChassi = nroChassi; } 
 public String getPlaca() { return placa; } 
 public void setPlaca(String placa) { this.placa = placa; } 
 
} 

 



public class Automovel { 
 public Integer nroPortas; 
 private String ano; 
 private String marca; 
 private String modelo; 
 private String nroChassi; 
 private String placa; 
  
 public Double getValor() { return 50.00; } 
 public String getAno() { return ano; } 
 public void setAno(String ano) { this.ano = ano; } 
 public String getMarca() { return marca; } 
 public void setMarca(String marca) { this.marca = marca; } 
 public String getModelo() { return modelo; } 
 public void setModelo(String modelo) { this.modelo = modelo; } 
 public String getNroChassi() { return nroChassi; } 
 public void setNroChassi(String nroChassi){ this.nroChassi = nroChassi; } 
 public String getPlaca() { return placa; } 
 public void setPlaca(String placa) { this.placa = placa; } 
} 

 

Estes trechos de código de um sistema de locação de veículos possuem alguns erros propositalmente 

criados que vamos corrigir através do Eclipse. 

 

EXTRACT SUPERCLASS 

Uma das primeiras pistas para um código mal elaborado é a repetição de código, e está entre os 

problemas mais comuns encontrados em programação. Além de métodos executando funções 

repetidas, também podemos ter duas classes realizando tarefas muito parecidas. Para isso a técnica de 

Extract Superclass usa o conceito de herança de classes para resolver esse problema. Vendo as classes 

Caminhao e Automovel podemos ver um indício de necessidade de refatoração. Ambas as classes 

possuem características semelhantes: ano, marca, modelo, nroChassi e placa. 

Porém mais dos que ter apenas características semelhantes, precisamos certificar que as classes 

possuem alguma semântica em comum (por exemplo, ambos são veículos). 

Selecione uma das classes. Clique no menu Refactor, Extract Superclass. Será exibida a seguinte janela: 

 



Em “Superclass name”, entre com Veiculo, que é o nome da classe que será criada e passará a ser a 

superclasse da hierarquia. Em “Types to extract a superclass from” é possível selecionar mas de uma 

classe onde será aplicado a refatoração. Seleciona a segunda classe clicando em Add. Em “Specify 

actions for members” podemos selecionar quais membros (métodos e/ou atributos) serão criados na 

superclasse. Selecione todos os parâmetros e métodos (inclusive os getter e setter), com exceção do 

parâmetro nroPortas. Clique em Next. 

 

  



Na segunda tela exibida é possível configurar quais métodos serão removidos das subclasses, após 

serem criados na superclasse. Esta janela só é exibida caso tenha sido selecionado ao menos um método 

para ser extraído. Selecione as duas classes para que sejam selecionados todos seus métodos. Clique em 

Next. 

 

  



Nesta última tela apresentada é apresentado como será realizada a refatoração antes da confirmação 

da ação. Clique em Finish. 

 

Veja que foi criada uma classe adicional (Veiculo) contendo os parâmetros e métodos selecionados. As 

classes Automovel e Caminhao também foram alteradas. Além da exclusão dos respectivos parâmetros 

e métodos, também foi implementada a herança (extends Veiculo). 

Tanto Automovel quando Caminhao mantiveram alguns parâmetros e métodos que não são 

coincidentes e portanto não foram criados em Veiculo. 

  



ENCAPSULATE FIELD 

O encapsulamento de métodos possui muitos benefícios, como a maior clareza do código, minimizar 

erros, facilidade de extensão e de modificação. Podemos por exemplo introduzir um código de validação 

em um setter e isso não impactaria o código onde este método esteja sendo executado.  

Podemos ver que a classe Automovel possui um parâmetro chamado nroPortas que não está 

encapsulado, pois está publico e não possui métodos para acessá-lo.  

Para encapsulá-lo, selecione o parâmetro e clique no menu Refactor, Encapsulate Field... 

Na janela a baixo é exibido (e é possível alterar) os nomes dos métodos que serão criados para o 

encapsulamento. Também é possível visualizar em Preview como ficará o código. Clique em OK. 

 

Assim deve estar a classe Automovel: 

public class Automovel extends Veiculo { 
 private Integer nroPortas; 
 
 public Integer getNroPortas() { 
  return nroPortas; 
 } 
 
 public void setNroPortas(Integer nroPortas) { 
  this.nroPortas = nroPortas; 
 } 
} 

 

  



PULL UP e PUSH DOWN 

Algumas vezes pode ser necessário mover membros (atributos ou métodos) entre a hierarquia de 

classes. Vamos usar como exemplo o método getValor da classe Veiculo. Este método deve retornar o 

valor da locação do veículo. Como este método esta declarado na classe Veiculo, o valor será o mesmo, 

tanto para Caminhao quanto para Automovel. Agora imagine que as regras de pagamento do aluguel 

mudaram e agora o valor do aluguel para um caminhão será de acordo ao número de eixos e o valor não 

pode ultrapassar R$150,00. 

Sendo assim, precisaríamos mover este método da superclasse para a subclasse. Também podemos 

definir este método como abstrato na superclasse e assim estaríamos forçando que fosse implementado 

em todas as suas heranças. 

Para realizar esta modificação, abra a classe Veiculo e selecione o método getValor(). 

 

Abra o menu Refactor, clique em Push Down... (queremos passar um método de uma superclasse para 

uma subclasse): 

 

  



Na janela que será exibida, é possível selecionar outros membros para que sejam passados para as 

classes inferiores. Em Action, também é possível definir qual o tipo de ação será feita com cada 

membro: “push down” enviará o membro por definitivo às classes inferiores; “leave abstract 

declaration” definirá o membro na classe superior como abstrato e implementará nas classes inferiores. 

Vamos definir como “leave abstract declaration” e pressionar OK. 

 

Agora o método foi definido como abstrato na classe Veiculo e foi implementado nas classes Automovel 

e Caminhao. 

  

 



Agora vamos alterar o método getValor() definido na classe Caminhao para a nova regra apresentada. 

Modifique o método como abaixo: 

public class Caminhao extends Veiculo { 
 private Integer nroEixos; 
 public Integer getNroEixos() { return nroEixos; } 
 public void setNroEixos(int nroEixos) { this.nroEixos = nroEixos; } 
  
 @Override 
 public Double getValor() {  
  if (50.0 * getNroEixos() > 150.0) { 
   return 150.0; 
  } else { 
   return 50.0 * getNroEixos(); 
  } 
 } 
 
} 

 

EXTRACT LOCAL VARIABLE 

Algumas vezes expressões complexas podem tornar difícil a leitura de um código, assim como sua 

constante repetição. Ter muitas vezes um mesmo código também pode gerar problemas em uma futura 

manutenção, onde alguma alteração na regra não seja refletida em todas suas implementações.  

Portanto a técnica de extrair para uma variável local permite criar uma variável que receberá o 

resultado da expressão e assim a variável é utilizada em substituição às demais implementações. 

Vejamos o método getValor() da classe Caminhao. Nele podemos ver a expressão “50.0 * 

getNroEixos()”, que mesmo que não seja muito complexo, se repete durante o método.  

Para implementar esta melhoria, selecione a expressão indicada: 

 

  



Clique no menu Refactor, Extract Local Variable... 

 

Na janela que será exibida, entre com o nome da variável que receberá a expressão. Se recomenda 

neste caso que seja marcada a opção “Declare the local variable as final”, que incrementará a palavra 

final à declaração da variável, não permitindo que após atribuir um valor inicial à variável, este valor seja 

alterado (como uma constante). Clique em OK. 

 

Pronto. A variável foi criada, passou a receber o resultado da expressão, e todas as implementações da 

expressão foram substituídas pela variável. 

 



RENAME 

É importante criar variáveis e métodos com nomes que indiquem de forma adequada sua função e 

possa ser facilmente compreendido pelos demais desenvolvedores. Utilizando a opção Rename é 

possível alterar o nome de um membro e refletir esta mudança em todas suas referências.  

Vamos alterar o nome do método getValor(), que não expressa muito bem sua intenção. Poderia ser 

confundido por exemplo com o preço de compra do veículo. Para alterar, selecione o método na classe 

Veiculo. 

 

Abra o menu Refactor, selecione Rename... 

 

  



Sobre o próprio código, aparecerá uma mensagem como a indicada abaixo, informando que deve alterar 

o nome do código e ao final pressionar Enter. 

 

Após alterar o nome do método, o mesmo será refletido nas demais classes: 

  

 

EXTRACT METHOD 

Métodos muito longos podem gerar problemas, pois normalmente contêm muita infomração que fica 

escondidas pela complexidade da lógica. A técnica de Extrair Métodos substitui métodos muito longos 

por vários métodos mais curtos e simples. Nos permite também reutilizar os novos métodos em outros 

pontos do sistema. 

Para exemplificar o uso desta técnica, vamos criar a classe Contrato indicada abaixo: 

import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import static java.lang.System.*; 
 
public class Contrato { 
  
 ArrayList<Veiculo> listaVeiculos; 
 String numeroContrato; 
  
 public Contrato(String numeroContrato) { 
   
  this.numeroContrato = numeroContrato; 
   
  listaVeiculos = new ArrayList<>(); 
   



  Automovel a; 
  a = new Automovel(); 
  a.setAno("2013"); 
  a.setMarca("Volkswagen"); 
  a.setModelo("Gol"); 
  a.setNroChassi("1234567890ASDFG"); 
  a.setNroPortas(4); 
  a.setPlaca("DXC1367"); 
  listaVeiculos.add(a); 
   
  Caminhao c = new Caminhao(); 
  c.setAno("2010"); 
  c.setMarca("Volvo"); 
  c.setModelo("FH12 440"); 
  c.setNroChassi("HJKLÇ0987654321"); 
  c.setNroEixos(3); 
  c.setPlaca("HGT8126"); 
  listaVeiculos.add(c); 
 } 
  
 public Cliente getCliente() { 
  Cliente c = new Cliente(); 
  c.setCnh("FG756123"); 
  c.setCpf("45678912300"); 
  c.setNome("Martin Luther King"); 
  return c; 
 } 
  
 public String getData() { 
  SimpleDateFormat formatador = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
  return formatador.format(new Date()); 
 } 
  
 public String getNroContrato() { 
  if (this.numeroContrato == null) { 
   return "0000"; 
  } else { 
   return this.numeroContrato; 
  } 
 } 
  
 public void imprimirContrato() { 
  Double total = 0.0; 
  // Cabecalho do Relatório 
  out.println("** Contrato de Locação **"); 
  out.println("Data da Locação: " + getData()); 
  out.println("Cliente .......: " + getCliente().getNome()); 
  out.println("CPF ...........: " + getCliente().getCpf()); 
  out.print ("CNH ...........: " + getCliente().getCnh()); 
  // Corpo do Relatório 
  System.out.print("Veiculos Locados: " + getCliente().getCnh()); 
  for (Veiculo v : listaVeiculos) { 
  out.println("->Modelo: " + v.getModelo()); 
  out.println("->Marca : " + v.getModelo()); 
  out.println("->Ano ..: " + v.getAno()); 
  out.println("->Chassi: " + v.getNroChassi()); 
  out.println("->Chassi: " + v.getPlaca()); 
  out.println("->Valor : " + v.getValorLocacao()); 
  total = v.getValorLocacao(); 
  } 
  // Rodape do Relatório 
  out.println("Total da Locação : " + total); 
  out.println("Nro do Contrato .: " + getNroContrato()); 
  } 
 
} 



A classe contém um método que imprime o contrato atual do cliente, porém o código pode ficar 

extenso e é uma boa idéia refatorá-lo.  Para isso devemos selecionar o trecho do código que devemso 

extrair e utilizar a opção Refactor, Extract Method. 

Para este caso, vamos dividir o método imprimirContrato em 3 métodos: um que deve imprimir o 

cabeçalho, outro o corpo e por último, o rodapé do relatório. 

Vamos começar com o cabeçalho. Selecione o trecho de código indicado abaixo: 

 

Clique em Refactor, Extract Method. 

Na janela que será exibida, enter com o nome do novo método. Clique em OK. 

 

  



Veja que o trecho selecionado foi substituído por uma chamada ao novo método, criado logo abaixo. 

 

Agora selecione o trecho abaixo indicado, que representa o corpodo relatório, e repita o procedimento. 

 

Veja que neste momento será exibida uma janela diferente à que foi exibida quando criamos o 

cabeçalho. Isso acontece porque o trecho selecionado contém uma variável local. Nesta nova janela é 

possível alterar ou mudar a posição das variáveis necessárias para que a refatoração seja executada com 

sucesso. A refatoração irá buscar no código todas as referências às variáveis que sejam locais no escopo 

do método do código-fonte. Se existirem variáveis locais usadas apenas dentro do código extraído, essas 

serão declaradas dentro do novo método como variáveis temporárias. São passadas para o novo 

método como parâmetros as variáveis de escopo local que são lidas pelo código extraído. 



 

Clique em OK. Veja abaixo que o novo método criado contém um parâmetro (total) em referência a 

variável local existente. 

 

  



Repita o procedimento com o terceiro trecho de código que representa o rodapé. 

 

Refactor, Extract Method. 

 

Clique em OK. 

 



HISTÓRICO DE REFATORAÇÃO E SCRIPTS 

O histórico de refatoração é uma ferramenta de apoio às refatorações existentes. Ele indica todas as 

refatorações executadas no workspace e oferece a opção de suprimir refatorações do histórico, além de 

classificá-las por data e hora. Esses históricos são úteis para a criação de scripts de refatoração e para se 

manter um controle das refatorações aplicadas.  

Abra o menu Refactor e selecione History. 

 

Na janela Refactoring apresentada é possível visualizar toda as refatorações aplicadas no workspace e 

no projeto que estamos trabalhando, organizadas por data e por tipo de refatoração executada. 

Ao selecionar um ítem específico da lista é posível ver um detalhe das ações que foram realizadas: 

 



CRIAÇÃO DE SCRIPTS DE REFACTORING 

É possível selecionar refatorações da lista de histórico e exportá-las para um arquivo de script. Estes 

scripts podem ser utilizados em diversos cenários, como por exemplo em reparos automáticos quando 

códigos são perdidos e recuperados em versões anteriores as refatorações. 

Para criar um script, abra o menu Refactor e selecione Create Script... 

 

Como exemplo vamos selecionar a última refatoração realizada. Em seguida definimos o local onde o 

script será salvo. Pode ser tanto em memória (Clipboard) quanto gerando um arquivo físico. Vamos 

escolher a opção arquivo e definir um arquivo local na máquina. 

 



Você pode abrir o arquivo .XML gerado para ver seu conteúdo. Neste arquivo está toda a descrição das 

ações realizadas pelo processo de Refactoring. 

 

 

EXECUÇÃO DE SCRIPTS DE REFACTORING 

Os scripts salvos podem ser reaplicados ao projeto de acordo com a necessidade. Vamos simular que 

esta última refatoração foi perdida para poder aplicá-la novamente. Para isso vamos utilizar a 

ferramenta de histórico de modificações para restaurar uma versão anterior. 

Clique com o botão direito sobre a classe Contrato (na janela Package Explorer). Selecione Compare 

With, Local History... 

 



Na janela History exibida, é possível visualizar todas as alterações realizadas na classe selecionada. 

 

Clicando duas vezes sobre um registro (vamos utilizar o segundo registro, que representa a últmia 

alteração aplicada) é possível visualizar um comparativo entre o código que existia neste momento, com 

o código atual. 

 

  



Novamente na janela History, vamos clicar com o botão direito sobre o segundo registro e selecionar 

Get Contents. Confirme a mensagem exibida em seguida. 

 

Veja que a classe Contrato voltou a apresentar o método imprimirContrato() sem a última refatoração 

aplicada. 

 

  



Agora para reaplicar a refatoração, abra o menu Refactor, selecione Apply Script... 

Selecione o arquivo .XML gerado anteriormente. Clique em Next. 

 

Na seguinte janela é apresentado uma descrição da modificação que será aplicada. Clique em Next. 

 

  



Na última janela é exibido um código comparativo entre como está neste momento a classe e como 

ficará após a aplicação da modificação. Clique em Finish. 

 

Novamente a refatoração foi aplicada a classe Contrato. 
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