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Introdução: O Maven é um framework Open Source para gerência de configuração de 
software.  Ele encapsula conhecimentos de gestão de desenvolvimento de software, 
oferecendo um conjunto de padrões de construção, repositórios de JARs (Java Archives), 

plugins e definições de ciclo de vida.  (REDMOND, 2006; CAVALCANTI, 2008; KASHABOINA, 
2007). Para o desenvolvimento deste estudo foi realizado uma revisão bibliográfica abordando 
os benefícios que o framework proporciona na gestão de projetos, seguido pelo 
desenvolvimento de um software utilizando o Maven como estudo de caso. 
Objetivo: Abordar a utilização do Maven em gerência de projetos Java, apresentando os 
benefícios nos processos de gerenciamento, desenvolvimento e manutenção de software. O 
Maven é baseado nos conceitos abordados pelo PMI (Project Management Institute) e 
demonstra a estrutura de diretórios padrões, o uso de extensões (plugins) e configurações, 
tornando-se capaz de manter a flexibilidade do projeto com sua utilização. 
Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o Maven e suas principais 
características, aplicando configurações fundamentais para sua utilização. No estudo de caso 
foi implementada a estrutura padrão do Maven e realizada as configurações necessárias para o 
funcionamento do framework, a fim de observar os benefícios agregados no gerenciamento de 
aplicações. 
Resultados: O resultado foi bastante satisfatório, pois a utilização do Maven possibilita a todos 
os envolvidos no projeto a capacidade de trabalhar com mais projetos simultaneamente, 
facilitando a divisão de tarefas, reutilização de configurações e bibliotecas. 
Discussões: Na construção de um projeto Maven é utilizado a estrutura padrão para arquivos 
fontes e de configuração, bibliotecas, relatórios e documentações. A estrutura de diretórios 
proposta é capaz de atender o processo de desenvolvimento, permitindo-se ser personalizada. 
Todavia, não é recomendada a modificação a menos que haja um pretexto imprescindível. No 
sistema desenvolvido neste estudo de caso, foi mantida a estrutura padrão de arquivos. 
A configuração do projeto desenvolvido foi realizada  em um arquivo intitulado POM (Project 
Object Model), conforme a especificação do Maven, este arquivo é composto por tag’s XML 
(Extensible Markup Language) que possui informações do comportamento do projeto, 
desenvolvedores, dependências e demais configurações relevantes. 
Desta forma, o projeto desenvolvido resultou em um artefato, que é a junção de todas as 
classes criadas, dando origem ao JAR.  
Conclusão: O Maven demonstrou ser mais do que um framework de construção de projetos, 
proporcionando uma estrutura capaz de separar códigos, arquivos de configuração, 
documentação e dependências. Ele executa um importante papel na construção e implantação 
de um software e conta com vários plugins para emissão de relatórios, documentação, builds e 
gerenciamento de dependências, centralizando todas as configurações em um único arquivo. 
 

Referências:  

REDMOND, E. The Maven 2 POM demystified. Disponível em: . Acesso em: 20 agosto 2001. 
CAVALCANTI, L. Processo de build com Maven. Disponível em: . Acesso em: 21 agosto 2011. 



KASHABOINA, M; NARAYANAN G. An introduction to Maven – Part I. Disponível em: . Acesso 
em: 20 agosto 2011. 


