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3 OCULTAR INFORMAÇÕES E ENCAPSULAMENTO 
 

 

Ocultar informações significa separar a descrição de como usar a classe dos 

detalhes de implementação, assim como os métodos da classe são definidos. Isso 

pode ser feito de modo que um programador que usa a classe não precise saber os 

detalhes de implementação da definição da classe. O programador que usa a classe 

pode considerar os detalhes de implementação como ocultos, desde que não 

precise olhá-los. Ocultar informações é uma forma de evitar a sobrecarga de 

informações. Mantém as informações necessárias para o programador usar a classe 

dentro de limites razoáveis. Outro termo para ocultação de informações é abstração. 

O uso do termo abstração para ocultação de informações significa descartar alguns 

detalhes. 

Encapsulamento significa o agrupamento de software em uma unidade, de 

tal modo que seja fácil de utilizar, porque existe uma interface simples bem definida. 

Encapsulamento combina os dados e as ações em uma única classe, e os 

detalhes da implementação ficam ocultos. Os termos ocultação de informações e 

encapsulamento dividem o mesmo princípio geral: Se uma classe é bem desenhada, 

o programador que usa a classe não precisa saber todos os detalhes da 

implementação da classe, mas só precisa saber uma descrição muito mais simples 

de como usar da classe. 

 

 

3.1 CONTROLE DE ACESSO 
 

 

O encapsulamento liga os dados com o código que os manipula. O 

encapsulamento proporciona outro atributo importante: o controle de acesso. 

Através do encapsulamento, o programador pode controlar quais as partes de um 

programa podem acessar os membros de uma classe. Controlando o acesso é 

possível evitar o uso indevido, permitindo o acesso aos dados somente através de 

um conjunto bem definido de métodos. 
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Como um membro pode ser acessado é determinado pelo especificador de 

acesso que modifica sua declaração. Java fornece um rico conjunto de 

especificadores de acesso. 

Especificadores de acesso do Java são públicos (public), privados (private), 

e protegidos (protected). Java também define um nível de acesso padrão. O 

especificador protected aplica-se apenas quando a herança está envolvida. 

 

 

3.1.1 Estudo de Caso da Classe Hora 
 

 

O estudo de caso consiste em duas classes – Hora e AppHora. A classe 

Hora representa a hora do dia. A classe AppHora é uma classe de aplicativo em que 

o principal método cria um objeto da classe Hora e invoca seus métodos. Essas 

classes devem ser declaradas em arquivos separados, porque eles são duas 

classes públicas. 

 

 

3.1.1.1 Declaração da Classe Hora 
 

 

As variáveis de instância private int da classe Hora, hora, minuto e segundo, 

no Quadro 1, representam a hora no formato universal (relógio de 24 horas em que 

as hora estão na faixa de 0 e 23). A classe Hora contém os métodos públicos 

setTime, formatoUniversal e formatoAmericano. Estes métodos são também 

chamados de serviços públicos ou interface pública que a classe fornece aos seus 

clientes. 

 

Quadro 1 – Classe Hora 

1 package hora; 

2  

3 public class Hora { 

4  private int hora; // de 0 à 23 

5  private int minuto; // de 0 à 59 
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6  private int segundo; // de 0 à 59 

7   

8  /* 

9   * define um novo valor de hora usando hora universal;  

10   * lança uma exceção se a hora, minuto ou segundo é inválido 

11   */ 

12  public void setHora(int h, int m, int s){ 

13   if ((h >= 0 && h < 24) && (m >= 0 && m < 60) && 

14     (s >= 0 && s < 60)){ 

15    hora = h; 

16    minuto = m; 

17    segundo = s; 

18   } 

19   else 

20    throw new IllegalArgumentException( 

21    "Hora, minuto e/ou segundo está fora do intervalo"); 

22  }//fim do método setHora 

23  

24  //converte para String no formato de hora universal (hh:mm:ss) 

25  public String formatoUniversal(){ 

26   return String.format("%02d:%02d:%02d", hora, minuto, segundo); 

27  }//fim do método formatoUniversal 

28   

29  //converte para String no formato de hora americano 

30  public String formatoAmericano(){ 

31   return String.format("%d:%02d:%02d %s",  

32     ((hora == 0 || hora == 12) ? 12 : hora % 12), 

33     minuto, segundo, (hora < 12 ? "AM" : "PM")); 

34  }//fim do método formatoAmericano 

35 }//fim da classe Hora  
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No exemplo, a classe Hora não declara um construtor, então a classe tem 

um construtor padrão que é fornecido pelo compilador. Cada variável de instância 

recebe implicitamente um valor 0 padrão para um int. 

 

 

3.1.1.2 Usar a Classe Hora  
 

 

A classe AppHora, no Quadro 2, é uma aplicação que usa a classe Hora. 

 

Quadro 2 – A aplicação AppHora que usa a classe Hora 

1 package hora; 

2  

3 public class AppHora { 

4  public static void main(String[] args) { 

5   Hora hora = new Hora(); //invoca o construtor Hora 

6    

7   //saída de representações de sequência de hora 

8   System.out.print("A hora universal inicial é: "); 

9   System.out.println(hora.formatoUniversal()); 

10   System.out.print("A hora padrão americano é: "); 

11   System.out.println(hora.formatoAmericano()); 

12   System.out.println();//deixa uma linha em branco 

13    

14   //alterar a hora e a saída atualiza o horário 

15   hora.setHora(13, 27, 6); 

16   System.out.print("Hora universal é: "); 

17   System.out.println(hora.formatoUniversal()); 

18   System.out.print("Padrão americano de hora é: "); 

19   System.out.println(hora.formatoAmericano()); 

20   System.out.println();   

21  } 

22 }  
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3.1.1.3 Controlar o acesso aos membros 
 

 

O Quadro 3 demonstra que os membros de classes privadas não são 

acessíveis fora da classe. Ao tenta acessar diretamente as variáveis de instância 

privadas hora, minuto e segundo do objeto hora, o compilador gera mensagens de 

erro que esses membros privados não estão acessíveis. 

 

Quadro 3 – Membros privados da classe Hora não estão acessíveis 

1 package hora; 

2  

3 public class AppAcessoMembros { 

4  public static void main(String[] args) { 

5   Hora hora = new Hora(); //cria e inicializa o objeto hora 

6   hora.hora = 7; 

7   hora.minuto = 15; 

8   hora.segundo = 30; 

9  }  

10 }  

 

 

 

3.2 EXERCÍCIOS 
 

 

1. Defina uma classe chamada Data e uma classe que demonstre o seu uso. 

Objetos desta classe representam datas como 31 de dezembro de 2012 e 7 de 

setembro de 1822. Cada objeto desta classe tem três pedaços de dados: uma 

sequência de caracteres para o nome do mês, um número inteiro para o dia do 

mês, e outra para o ano inteiro. Os objetos têm apenas um método, que é 

chamado exibeSaida. 

2. Altere a classe Data: 

 Crie o método chamado leiaEntrada, que solicite três valores do teclado na 

sequência int String int e os atribui às variáveis de instância (dia, mês e ano). 

 Crie o método getDia que retorna o dia. 

 Crie o método getAno que retorna o ano. 
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 Crie o método getMes que retorna de 1 a 12 mediante o mês que o usuário 

digite. 

3. Crie uma aplicação que utilize essa classe, e utilize os métodos leiaEntrada para 

receber a data, e exiba a data usando os métodos gets criados. 

4. Altere a classe Data, criando os métodos: 

 setData, que recebe como parâmetro três valores inteiros, e os atribui para as 

variáveis de instância. Sendo que o mês deve ser atribuído como String – 

para isso chama o método mesString descrito a seguir. 

 mesString, recebe um inteiro como parâmetro e devolve uma String. Esse 

método deve usar uma estrutura condicional switch case, que verifica se o 

parâmetro recebido está entre 1 e 12, retornando o mês correspondente. 

Caso contrário, devolva uma mensagem de erro e encerre a aplicação. 

5. Crie uma aplicação que utilize os dois métodos criados no exercício 4. 
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