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Manifesto Reativo



Sistemas Reativos devem ser 
consistente em relação a 
arquitetura de sistemas, e os 
aspectos necessários já são 
reconhecidos individualmente: 
Responsivos, Resilientes, 
Elásticos e Orientados a 
Mensagens.

Sistemas Reativos



Responsivos

O sistema responde em um tempo 
razoável. Esse comportamento 
consistente, por sua vez, simplifica 
tratamentos de erro, reforça a 
confiança do usuário final e 
incentiva interações futuras.



Resilientes

Resiliência é obtida por meio de 
replicação, contenção, isolamento e 
delegação. Falhas são contidas 
dentro de cada componente, 
isolando-os uns dos outros.



Elásticos

Reagir a mudanças na taxa de 
solicitações por meio do aumento ou 
diminuição dos recursos alocados 
para lidar com essas entradas.



Orientados    
a 

Mensagens

Baseiam-se em transferência de 
mensagens assíncronas para 
estabelecer fronteiras entre os 
componentes e garantir baixo 
acoplamento, isolamento, 
transparência na localização



Sistemas Reativos



O que é Programação Reativa ?



Programação reativa no contexto de 

desenvolvimento de software foi 

citado pela primeira vez por Gérard 

Berry no artigo “Real time 

programming : special purpose or 

general purpose languages”.





É um paradigma de programação 

orientado a fluxo de dados e 

propagação de mudança.



Como começar



ReactiveX



Escolha de acordo com o que você usa



Quem apoia ?



Quem utiliza ?



BOAS PRÁTICAS



Evite a lógica 
dentro de 
“subscribe”

Lógica dentro do subscribe

Utilização de pipeable operators 



Force a conclusão 
dos Observables

Manual unsubscribing 

Utilize ‘takeUntil’ para concluir



Evite Lógica 
Duplicada

Filter duplicado nos subscribes

Utilização de pipe na stream



Evite subscribe 
aninhados

Subscribe aninhados

Utilize funções de mapping



Não passe streams 
para componentes 
diretamente



Não passe streams 
para serviços



Clean Code

● Alinhe os operadores uns abaixo 
dos outros

● Extraia em fluxos diferentes 
quando se tornar ilegível

● Coloque funcionalidades mais 
complexas em métodos 
privados 
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