
THREADS
CONCORRÊNCIA E PARALELISMO EM JAVA

Helder da Rocha 
(helder@summa.com.br)

tecnologia e arte Technology   Business

Atualizado em dezembro de 2017 (Java 9)



1. Criação e controle de threads 
2. Acesso exclusivo e comunicação entre threads 
3. Ciclo de vida, aplicações e boas práticas 
4. Variáveis atômicas 
5. Travas 
6. Coleções 
7. Sincronizadores 
8. Executores e Futures 
9. Paralelismo 
10. CompletableFuture

THREADSCONCORRÊNCIA E 
PARALELISMO EM JAVA



Termos de uso
Este tutorial contém material (texto, código, imagens) produzido por Helder da Rocha entre agosto de de 
1995 e dezembro de 2017 e poderá ser usado de acordo com os termos da licença Creative Commons BY-
SA (Attribution-ShareAlike) descrita em http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/legalcode. 

Estes slides foram elaborados como material de apoio para treinamentos especializados em linguagem Java 
e explora assuntos detalhados nas especificações e documentações oficiais sobre o tema, utilizadas como 
principais fontes. O conteúdo destes slides é de inteira responsabilidade do seu autor. Este material foi 
criado com finalidade educativa e não tem qualquer relação com a Oracle. 

Exceto onde indicado explicitamente, todos os desenhos e diagramas foram criados pelo autor 
(especialmente para uso neste texto, ou reaproveitadas de livros, apostilas, treinamentos, artigos ou 
apresentações criadas pelo próprio autor)  

A maior parte dos trechos de código Java utilizados no texto é extraído de aplicações ou classes inteiras, 
escritas pelo autor, e que são geralmente executáveis. O código está disponível online como software livre no 
repositório GitHub abaixo e possui licença de uso Apache 2.0. 

https://github.com/helderdarocha/java8-course

www.argonavis.com.br www.summa.com.br helder@summa.com.br

https://github.com/helderdarocha/java8-course


Referências
[1] Ken Arnold, James Gosling & David Holmes. The Java Programming Language. Fourth Edition.  
         Addison-Wesley, 2006. 
[2] Joshua Bloch. Effective Java: programming language guide, Third Edition.  
         Addison-Wesley, 2018 
[3] Doug Lea. Concurrent Programing in Java. Second Edition. Design principles and patterns.  
         Addison-Wesley, 2000. 
[4] Scott Oaks & Henry Wong. Java Threads. Third Edition. O’Reilly & Associates. 2009. 
[5] Brian Goetz et al. Java Concurrency in Practice. Addison-Wesley, 2006. 
[6] Herlihy & Shavit. The Art of Multiprocessor Programming. Revised First Edition.  
         Morgan Kaufmann, 2012. 
[7] James Gosling et al. The Java Language Specification. Java SE 9 Edition. Oracle. 2017. 
[8] Tim Lindholm et al. The Java Virtual Machine Specification. Java SE 9 Edition. Oracle. 2017 
[9] Oracle. JavaDocs. https://docs.oracle.com/javase/9/docs/api



Criação e controle 
de threads

THREADSCONCORRÊNCIA E 
PARALELISMO EM JAVA

Helder da Rocha (helder@summa.com.br)

1



1. Criação e controle de threads 

2. Acesso exclusivo e comunicação entre threads 
3. Ciclo de vida, aplicações e boas práticas 
4. Variáveis atômicas 
5. Travas 
6. Coleções 
7. Sincronizadores 
8. Executores e Futures 
9. Paralelismo 
10. CompletableFuture

THREADSCONCORRÊNCIA E 
PARALELISMO EM JAVA



Thread

• Uma sequência contínua de instruções em execução.  

• É similar a um processo (do sistema operacional) mas com escopo 
limitado a uma aplicação.  

• Pode executar em paralelo com outros threads 

• Pode ser interrompido quantas vezes for necessário, sempre continuando 
do ponto onde parou. 



+t
im

e

Single thread Thread-1 Thread-2 Core-1 Core-2

Single core Single core Dual core

Task 1

Task 2

Task 2

Task 1
Task 1 Task 2

Threads executando tarefas



+t
im

e

Single thread Thread-1 Thread-2 Core-1 Core-2

Single core Single core Dual core

Task 1

Task 2

Task 2

Task 1
Task 1 Task 2

Threads executando tarefas

Se há um único thread para executar duas tarefas, uma 
aplicação precisa executá-las em sequência. A segunda 

tarefa só é iniciada quando a primeira terminar.
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Duas tarefas rodando 
concorrentemente 

podem demorar mais 
tempo para terminar, 
mas garantem maior 

responsividade

O sistema operacional 
é responsável pela 

mudança de contexto 
e decide quanto 

tempo cada thread 
ocupa a CPU

Duas tarefas podem 
executar ao mesmo 
tempo, mesmo que 

haja apenas um 
processador.
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Com dois processadores ou dois cores, as duas 
tarefas podem executar ao mesmo tempo, sem a 

necessidade de mudança de contexto. 

Ainda existe um overhead que pode atrasar o início 
das aplicações, mas duas tarefas longas 

provavelmente terminarão mais rapidamente 
quando rodam em mais de um core.



Threads em Java

• Representados pela classe java.lang.Thread.  

• Qualquer programa em Java possui pelo menos um thread, que executa 
as instruções do método main(). 

• O thread principal é chamado de “main”. 



O objeto Thread
• Pode-se obter uma referência ao objeto Thread do main() chamando  

Thread.currentThread() dentro do main() ou qualquer método 
chamado diretamente por main(): 

  Thread principal = Thread.currentThread(); 

• Agora é possível chamar métodos de instância da classe Thread.  

   System.out.println("Nome do thread: "  
       + principal.getName()); // imprime main 

   System.out.println("Thread toString(): "  
       + principal); // imprime [main, 5, main]



A interface Runnable
• A partir do thread main, podemos criar outros threads que irão rodar em 

paralelo ou disputar a CPU com o thread principal.  

• Todo thread precisa de uma sequência de instruções) para executar 

• O thread main executa automaticamente o conteúdo do método static 
void main(String[]) disparado pela JVM 

• Threads adicionais executam automaticamente o conteúdo do método 
void run() de uma classe que implementa java.lang.Runnable



Implementando Runnable
• A interface java.lang.Runnable é uma interface funcional 

• Uma implementação de Runnable que imprime uma linha de texto e outra com 
o nome do thread que está executando as instruções. 

• Threads recebem nomes e IDs automaticamente. Nomes podem ser alterados.

public interface Runnable { 
    void run(); 
}

public class RunnableHelloWorld implements Runnable { 
    @Override public void run() { 
        System.out.println("Hello world paralelo!"); 
        System.out.println("Eu sou o thread: "  
                          + Thread.currentThread().getName()); 
    } 
}



Rodando Runnable no mesmo thread
• Um objeto Runnable é um objeto Java qualquer 

• O programa abaixo executa o método run() no thread principal (e 
imprime também o nome deste thread):

public class ThreadExampleSync { 
    public static void main(String[] args) { 
        Runnable paralelo = new RunnableHelloWorld(); 
        paralelo.run(); 
        System.out.println("Thread principal: " +  
                            Thread.currentThread().getName()); 
    } 
}

Hello world paralelo! 
Eu sou o thread: main 
Thread principal: main

Executando no thread main



Como iniciar um novo Thread
• Para criar um novo Thread é preciso criar uma nova instância da classe 

Thread, que recebe como argumento uma implementação de Runnable: 

• Para iniciar (executar) o Thread e executar o conteúdo de run() através 
desse novo Thread chame o método start() do Thread:

Runnable tarefa = new ImplementacaoDeRunnable(); 
Thread t = new Thread(tarefa);

t.start();



Executando Runnable em novo Thread
• O programa abaixo cria um novo Thread com a tarefa Runnable e depois 

o inicia com o método start():

public class ThreadExampleAsync { 
    public static void main(String[] args) { 
        Runnable paralelo = new RunnableHelloWorld(); 
        Thread t1 = new Thread(paralelo); 
        t1.start(); 
        System.out.println("Thread principal: " +  
                            Thread.currentThread().getName()); 
    } 
} Thread principal: main 

Hello world paralelo! 
Eu sou o thread: Thread-0Executando no thread Thread-0



main() { 
  Runnable task = new RunnableHelloWorld(); 
  Thread t1 = new Thread(task); 
  t1.start(); 
  System.out.print("Fim"); 
}

run() { 
 for(int i = 0; i < 10000; i++) 
   System.out.println(i); 
}

Thread: main

Thread: Thread-0

main is done

Thread-0 is done
JVM is done

JVM

Executando Runnable em novo Thread



Outras formas de criar threads

• Estendendo a classe Thread 

• Usando classes internas ou anônimas para implementar tarefas 

• Usando expressões lambda para implementar tarefas



Estendendo a classe Thread
public class ThreadExampleAsync5 { 
 static class HelloThread extends Thread { 
        @Override public void run() { 
            System.out.println("Hello world from thread "  
                           + this.getName()); 
        } 
 } 
  
 public static void main(String[] args) { 
        new HelloThread().start(); 
        System.out.println("Thread principal: "  
                          + Thread.currentThread().getName()); 
 } 
}



Tarefa como classe interna
public class ThreadExampleAsync2 { 
    public static void main(String[] args) { 
        class HelloParalelo implements Runnable { 
            @Override public void run() { 
                System.out.println("Hello world paralelo!"); 
            } 
        } 
        Thread t1 = new Thread(new HelloParalelo()); 
        t1.start(); 
        System.out.println("Thread principal: "  
                          + Thread.currentThread().getName()); 
    } 
}



Tarefa como classe anônima
public class ThreadExampleAsync3 { 
    public static void main(String[] args) { 
        Thread t1 = new Thread(new Runnable() { 
            @Override public void run() { 
                System.out.println("Hello world paralelo!"); 
            } 
        }); 
        t1.start(); 
        System.out.println("Thread principal: "  
                          + Thread.currentThread().getName()); 
    } 
}



Tarefa como expressão lambda

public class ThreadExampleAsync4 { 
    public static void main(String[] args) { 
        Thread t1 = new Thread( 
            () -> System.out.println("Hello world paralelo!") ); 
        t1.start(); 
        System.out.println("Thread principal: "  
                          + Thread.currentThread().getName()); 
    } 
}



Interrupção de threads
• Um thread só termina (normalmente) quando run() terminar.  

• Métodos de interrupção não interrompem o thread. Ligam flag (INTERRUPT) 
que deve ser usado para finalizá-lo (fazer run() terminar normalmente). 

• Métodos de instância:  

• void interrupt() – liga o flag INTERRUPT. 

• boolean isInterrupted() – retorna true se INTERRUPT  é true. 

• Método estático (atua sobre Thread.currentThread()): 

• static boolean interrupted() – retorna true se INTERRUPT for 
true e em seguida muda INTERRUPT para false. 



Thread que termina com interrupt()
public class InterruptRunnable implements Runnable { 
    @Override public void run() { 
        boolean interrupt = false; 
        while(!interrupt) { 
            interrupt = Thread.interrupted(); 
            System.out.println(">INTERRUPT flag: " + interrupt); 
        } 
        System.out.println("INTERRUPTED flag: " + interrupt); 
        System.out.println("Thread "  
              + Thread.currentThread().getName() + " is DONE!"); 
 } 
}

Repete enquanto 
interrupt for false



main interrompendo Thread-0
public class InterruptFlagExample { 
    public static void main(String[] args) { 
        Runnable runnable = new InterruptRunnable(); 
        Thread t1 = new Thread(runnable); 
        t1.start(); 

        // outras tarefas executadas pelo thread principal 
         
        t1.interrupt(); // liga o flag de interrupção em t1 
        System.out.println("Thread "  
                 + Thread.currentThread().getName() + " is DONE!");  
 } 
}



Pondo threads para dormir
• O thread que está executando pode suspender sua execução por um 

determinado tempo chamando Thread.sleep(milissegundos) 

• Para dormir 1 segundo (1000 milissegundos): 

• Thread.sleep(1000); 

• Nesse intervalo, outros threads que estejam esperando acesso à CPU terão 
oportunidade de executar, independente de sua prioridade.  

• O método sleep() precisa lidar com InterruptedException



InterruptedException
• Será lançada se a flag INTERRUPT estiver ativada em um thread durante a 

execução de sleep() 

• Checked exception: precisa ser capturada ou declarada 

• Isto pode ser usado para finalizar um thread, sem a necessidade de testar o 
flag INTERRUPT 

• Bloco try-catch pode capturar a exceção e finalizar o thread normalmente 

• Bloco try-catch pode ignorar a exceção e a interrupção (a exceção 
automaticamente muda o estado do INTERRUPT para false)



Finalização com 
InterruptedException
public class RandomLetters implements Runnable { 

    @Override public void run() { 

        try {         

            while(true) { 

                System.out.print(" " + (char)('A' + new Random().nextInt(26))); 

                Thread.sleep(200); 

            } 

        } catch (InterruptedException e) { 

            System.out.println("\n" + Thread.currentThread().getName() + " interrupted."); 

            System.out.println("INTERRUPTED flag: " + Thread.currentThread().isInterrupted()); 

        } 

        System.out.println("Thread " + Thread.currentThread().getName() + " is DONE!"); 

 } 

}

public class InterruptSleepExample { 

    public static void main(String[] args) { 

        Thread t1 = new Thread(new RandomLetters()); 

        t1.start(); 

        // main thread executa suas tarefas 

        t1.interrupt(); // sets interrupt flag in t1 

        System.out.println("\nThread " +  
        Thread.currentThread().getName() + " is DONE!"); 

 } 

}



Religando o flag de interrupção
• Se o código decidir não interromper o thread, outra parte do programa 

poderá assumir essa responsabilidade (é preciso religar o flag)

public void run() { 

    while(true) { // este loop continua mesmo com interrupção 

        try { 

            // chamadas externas que poderão lidar com o INTERRUPT 

            Thread.sleep(100); 

        } catch(InterruptedException e) { 

            System.out.println("Thread interrompido que não será finalizado.")); 

            Thread.currentThread().interrupt(); // IMPORTANTE! 

        }  

    } 

    System.out.println("Thread finalizado.")); 

}

InterruptedException 
desliga flag de interrupção

Liga novamente o flag 
de interrupção



Esperando threads terminarem
• O método join() faz um thread esperar que o outro termine 

• Se um thread t1 chama t2.join(), t1 é suspenso até que t2 termine 

• Como todos os métodos que suspendem threads, join() lança 
InterruptedException, que precisa ser capturada ou declarada.

Thread t1 = new Thread(() -> { 

   for(int i = 0; i < 10000; i++) System.out.println(i); 

}); 

t1.start(); 

System.out.println("Waiting for " + t1.getName()); 

t1.join(); 

System.out.println("Thread main is DONE!");



main() { 
  Runnable task = new RunnableLoop(); 
  Thread t1 = new Thread(task); 
  t1.start(); 
  t1.join(); 

}

run() { 
 for(int i = 0; i < 10000; i++) 
   System.out.println(i); 
}

Thread: main

Thread: Thread-1

main is done

Thread-1 is done

JVM is done

JVM

WAITING 
for 

Thread-1

Esperando threads terminarem



Daemon threads
• Dois tipos de threads: user threads e daemon threads.  

• Daemon threads existem apenas para servir aos user threads  e são 
destruídos quando não houver user threads executando 

• User threads: o thread main e todos os threads criados até agora neste curso 

• Daemon threads: garbage collector, ForkJoinPool 

• Todo thread nasce user thread, exceto se for criado por um daemon thread, 
ou se o método setDaemon(true) for chamado antes de começar a executar.



Daemon threads

main() { 
  Runnable task = new RunnableHelloWorld(); 
  Thread t1 = new Thread(task); 
  t1.setDaemon(true); 
  t1.start(); 
} run() { 

 for(int i = 0; i < 10000; i++) 
   System.out.println(i); 
}

Thread: main

Thread: Thread-1

main is doneJVM is done

JVM

Thread-1 interrupted
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Condições de corrida (race conditions)

• Acontecem quando não é possível prever o resultado de uma sequência 
de instruções acessadas simultaneamente por mais de um thread 

• Dados compartilhados podem ser alterados incorretamente 

• Informações podem estar desatualizadas 

• Operações não-associativas podem ser executadas fora de ordem 

• É importante garantir que a aplicação continue a funcionar corretamente 
quando partes dela executarem em threads separados.



Blocos sincronizados
• Condições de corrida podem ser evitadas protegendo as instruções através 

de travas de exclusão mútua (mutex locks) 

• Instruções protegidas funcionam como uma operação atômica 

• Um bloco synchronized garante a um thread o acesso exclusivo a um objeto, 
enquanto executa o conteúdo do bloco, impedindo que outros threads 
tenham acesso ao objeto 

• O bloco synchronized recebe como argumento uma referência para o objeto

Object obj = new Object() { 
synchronized( obj ) { 
    // apenas um thread poderá entrar aqui de cada vez  
}
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Blocos sincronizados

• Dois threads que acessam um objeto tentam obter 
acesso ao bloco synchronized 

• Para ter acesso exclusivo ao bloco, o thread precisa 
obter a trava (permissão) de acesso do objeto
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Object obj1 = new Object(); Blocos sincronizados

• O thread que obtiver a trava de acesso poderá entrar 
no bloco 

• Outro thread que deseja entrar no bloco é bloqueado 
e terá que esperar até que a trava seja liberada
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Object obj1 = new Object(); Blocos sincronizados

• Quando o thread sair do bloco, a trava é devolvida 
ao objeto 

• Outros threads que estiverem esperando pela trava 
podem obtê-la e serão desbloqueados
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Object obj1 = new Object(); Blocos sincronizados

• O outro thread obtém a trava e a retém enquanto 
estiver executando as instruções do bloco 

• Se outros threads chegarem enquanto o thread 
estiver executando, eles serão bloqueados e terão 
que esperar a trava ser liberada novamente 

• O acesso ao objeto ainda é possível se sua 
referência vazar: se for acessível fora do bloco



Métodos sincronizados
• Um bloco synchronized pode ser usado com a referência this (usa a trava 

do objeto onde o código é definido) 

• Um bloco synchronized com a referência this que envolva um método 
inteiro pode ser transformado em um método synchronized

public void writeData(String text) { 
    synchronized(this) { 
        buffer.append(this.prefix); 
        buffer.append(text); 
        buffer.append(this.suffix); 
    } 
}

public synchronized void writeData(String text) { 
    buffer.append(this.prefix); 
    buffer.append(text); 
    buffer.append(this.suffix); 
}
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Repository rep = new Repository(); 

Thread-2: rep.writeData("A");  

Thread-1: rep.readData(); Métodos sincronizados

• A execução de um método, utiliza a trava 
do objeto, impedindo que threads acessem 
outros métodos sincronizados do mesmo 
objeto ao mesmo tempo 

• Cada thread obtém acesso exclusivo ao 
objeto inteiro (desde que o objeto seja 
acessível apenas em blocos synchronized)
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Repository rep = new Repository(); 

Thread-2: rep.writeData("A");  

Thread-1: rep.readData(); Métodos sincronizados

• Quando um dos threads terminar de 
executar o método, a trava é liberada 

• Threads que estiverem esperando em outros 
métodos sincronizados serão desbloqueados 
e terão chance de obter a trava
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Repository rep = new Repository(); 

Thread-2: rep.writeData("A");  

Thread-1: rep.readData(); Métodos sincronizados

• Apenas um dos threads que esperam 
obterá a trava 

• A obtenção de travas é injusta (unfair): a 
ordem de chegada não é respeitada



• Thread-1 e Thread-2 podem ter acesso 
não-exclusivo ao objeto (ambos podem 
usar o objeto ao mesmo tempo) porque um 
dos métodos não requer a trava 

• writeData() requer trava e apenas um 
thread pode acessá-lo de cada vez 

• readData() não requer trava e muitos 
threads  podem chama-lo ao mesmo tempo

Acesso sem travas
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Objetos diferentes
Repository rep1 = new Repository();    

Repository rep2 = new Repository(); 

Thread-2: rep1.writeData("A");         

Thread-1: rep2.readData();rep1
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• Se as instâncias forem 
diferentes, múltiplos threads 
poderão executar os métodos 
synchronized ao mesmo tempo 

• Cada instância tem a sua trava 
(não há compartilhamento)



Questões relacionadas ao uso de travas
• O uso desnecessário e excessivo pode trazer impactos negativos na 

performance e responsividade 

• Travas não são justas (a ordem de chegada dos threads não é respeitada). 
Isto pode causar inanição (starvation) em cenários com muitos threads. 

• Travas reentrantes no mesmo objeto não causam impasse (deadlock) em 
Java, mas a possibilidade existe em blocos sincronizados aninhados que 
obtém travas e devolvem em ordem diferente 

• Não há garantia de acesso exclusivo se referências não forem confinadas ao 
objeto (havendo vazamento, elas podem ser manipuladas externamente)



Método estático holdsLock()
• Retorna true se chamado dentro de um método synchronized, ou dentro 

de um bloco synchronized referente ao mesmo objeto

class SharedResource { 
    public synchronized void synchronizedMethod() { 
        System.out.println("synchronizedMethod(): " + Thread.holdsLock(this)); 
    } 
    public void method() { 
        System.out.println("method(): " + Thread.holdsLock(this)); 
    } 
} SharedResource obj = new SharedResource(); 

synchronized (obj) { 
    obj.method(); // holdsLock = true 
} 
obj.method(); // holdsLock = false



volatile
• Um bloco synchronized não serve apenas para garantir acesso exclusivo. 

Ele também realiza a comunicação entre threads. 

• CPUs armazenam dados em registradores locais, que não são 
automaticamente sincronizadas com a memória compartilhada.  

• Um algoritmo executando em várias CPUs que acessa uma variável 
compartilhada pode não ter a cópia mais recente 

• A sincronização com a memória compartilhada é garantida se 

• Variável for acessada apenas em blocos ou métodos synchronized 

• Variável for declarada volatile



Sincronização

Thread 1 Thread 2

CPU

Local cache

Shared memory

State of the 
objectmonitore

xit

monitore
nter

CPU

Local cache

Local copy Local copy

 synchro
nized (o

bject) {
 

    ... 

}

synchronized (objeto)  
1. { Obtém trava 
2.     Atualiza cache local com dados da memória compartilhada 
3.     Manipula dados localmente (interior do bloco) 
4. }   Persiste dados locais na memória compartilhada 
5.   Libera trava

Source: Concurrent Programming in Java (Doug Lea)

synchronized or volatile



Comunicação entre threads
• Métodos de Object wait(), notify() e notifyAll() liberam a trava obtida 

pelo thread ao entrar em um bloco synchronized 

• wait() faz o thread esperar uma notificação, liberando a trava; recebe a 
trava de volta ao receber uma notificação 

• notify() e notifyAll() enviam notificações para que threads que esperam 

• notify() notifica um thread qualquer que recebe a trava 

• notifyAll() notifica todos os threads, que disputam a trava 



Estrutura de wait() e notify()
• wait() deve ser associado a uma condição. Precisa sempre ser chamado 

dentro de um loop porque precisa testar a condição duas vezes 

• 1. Ao obter a trava (entrar em synchronized): testa a condição, e se 
false, chama wait(), libera a trava e é suspenso 

• 2. Ao receber a notificação: testa a condição novamente

synchronized(trava) {  // ou método 
    while(!condição) { 
        trava.wait(); 
    } 
    // código da tarefa (quando a condição for verdadeira) 
    notifyAll();  // ou notify(), se threads esperam a mesma condição 
}



Threads que esperam uma condição
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Exemplo: produtor-consumidor
• Padrão de design clássico 

• Um objeto compartilhado tem seu estado alterado por dois tipos de 
threads diferentes: 

• Produtor: fornece valor (insere dados em fila, grava informação, etc.) 

• Consumidor: usa valor (retira dados de fila, lê e remove informação, etc.) 

• É preciso haver comunicação entre threads: consumidores saberem quando 
há dados para consumir; produtores saberem quando devem produzir



public class SharedObject { 
    private volatile int value = -1; 
    public boolean isSet() {  return value != -1; } 
    public synchronized boolean set(int v) { 
        try { 
            while(isSet()) // Condição: valor indefinido  
                wait();  
            value = v; 
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": PRODUCED: " + value); 
            notifyAll(); // avisa a todos os produtores e consumidores 
            return true; 
        } catch (InterruptedException e) { return false; } 
   } 

    public synchronized boolean reset() { 
        try {  
            while (!isSet()) // Condição: valor definido 
                wait(); 
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": CONSUMED: " + value); 
            value = -1; 
            notifyAll(); // avisa a todos os produtores e consumidores 
            return true; 
        } catch (InterruptedException e) { return false; } 
   } 
}

Objeto 
compartilhado



Produtor
public class Producer implements Runnable { 
    private SharedObject shared; 
    private static final int TENTATIVAS = 3; 

    Producer(SharedObject shared) { this.shared = shared; } 

    @Override public void run() { 
        for (int i = 0; i < TENTATIVAS; i++) { 
            if( !shared.set(new Random().nextInt(1000)) ) // tenta produzir número 
                break; // termina o thread se set() retornar false (foi interrompido) 
        } 
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": Producer DONE."); 
 } 
}



Consumidor
public class Consumer implements Runnable { 
    private SharedObject shared; 
    private static final int TENTATIVAS = 3; 

    Consumer(SharedObject shared) { this.shared = shared; } 

    @Override public void run() { 
        for (int i = 0; i < TENTATIVAS; i++) { 
            if(!shared.reset())  // tenta consumir 
                break; // termina thread se retornar false (foi interrompido) 
        } 
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": Consumer DONE."); 
 } 
}



2 Produtores +

2 Consumidores

SharedObject o = new SharedObject(); 

String[] names = {"C1", "C2", "P1", "P2"}; 

Thread[] threads = { new Thread(new Consumer(o)),  

                     new Thread(new Consumer(o)),  

                     new Thread(new Producer(o)),  

                     new Thread(new Producer(o)) }; 

for(int i = 0; i < threads.length; i++) { 

    threads[i].setName(names[i]); 

    threads[i].start(); 

} 

... 

System.out.println("Main DONE.");

P1: PRODUCED: 616.  

C1: CONSUMED: 616.  

P1: PRODUCED: 768.  

C2: CONSUMED: 768.  

P2: PRODUCED: 773.  

C2: CONSUMED: 773.  

P1: PRODUCED: 835.  

P1: Producer DONE. 

C1: CONSUMED: 835.  

P2: PRODUCED: 933. 

C2: CONSUMED: 933. 

C2: Consumer DONE. 

P2: PRODUCED: 877. 

P2: Producer DONE. 

Main DONE. 

C1: CONSUMED: 877. 

C1: Consumer DONE.



IllegalMonitorStateException
• Uma trava precisa ser liberada mas ela não  

existe (o thread não possui a trava do objeto) 

• Acontece se 

• wait() ou notify() / notifyAll() forem chamados fora de um bloco ou 
método synchronized 

• O objeto protegido pelo bloco ou método synchronized não é o 
mesmo objeto usado para chamar wait(), notify() ou notifyAll()

Object trava1 = new Object(); 
Object trava2 = new Object(); 
synchronized(trava1) { 
    trava2.wait(); 
} 

IllegalMonitorStateException



Outras alternativas
• Alternativas do pacote java.util.concurrent 

• Travas justas, com timeout e com interrupção podem ser construídas 
com objetos Lock (ReentrantLock) 

• Travas distintas para gravações e leituras (ReadWriteLock) 

• Alternativas não-bloqueantes: StampedLock (travas otimistas) 

• Coleções concorrentes (ConcurrentHashMap, etc.) e sincronizadores 

• Estratégias que não usam travas: objetos imutáveis, variáveis atômicas, 
algoritmos thread-safe, programação reativa
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Conteúdo
• Ciclo de vida 

• Timers 

• ThreadLocal 

• Exceções não capturadas 

• Aplicações 

• Anti-patterns



Thread scheduler
RUNNABLE

BLOCKED

WAITING

NEW

FINALIZED

TIMED_WAITING

RUNNING

t1 = new Thread(task)

t1.start()

task.run() 
finished

obj.wait() 
t1.join()

Waiting 
for lock

obj.wait(timeout) 
t1.join(timeout) 

Thread.sleep(timeout)

Ciclo de vida de um thread

class Thread { 

    enum State {NEW, BLOCKED, ...} 

    Thread.State getState() {...} 

    ... 

}



Exceções não-capturadas
• Quando ocorre uma exceção em um thread (ex: no thread main) e essa exceção 

não é capturada, o thread termina (geralmente imprimindo stack trace).  

• Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler() permite definir um handler 
para toda a JVM.  

• O método de instância setUncaughtExceptionHandler() permite estabelecer 
um handler para exceções não capturadas de um thread específico.  

• A interface funcional Thread.UncaughtExceptionHandler deve ser 
implementada com o comportamento desejado. 



Thread.UncaughtExceptionHandler

• Exemplo de uso

interface UncaughtExceptionHandler { 

    void uncaughtException(Thread t, Throwable e); 

} 

Thread t = new Thread(() -> { 

    throw new RuntimeException(); 

}); 

t.setUncaughtExceptionHandler((th, ex) ->  
    System.out.println(ex.getClass().getSimpleName() + " at " + th.getName()));  

t.start();

RuntimeException at Thread-0Resultado:



ThreadLocal
• A classe ThreadLocal<T> é usada para criar variáveis locais a um thread 

• Se um thread guardar um valor em uma variável ThreadLocal, outros 
threads não terão acesso a esse valor 

• Outro thread pode usar a mesma variável, mas o valor armazenado será 
lido apenas por ele 

• Valor inicial (visto por todos os threads) pode ser definido com interface 
funcional Supplier<T>:

static ThreadLocal<Integer> localInteger =  

    ThreadLocal.withInitial(() -> new Random().nextInt(1000)); 



ThreadLocal<Integer> value = new ThreadLocal();

ThreadLocal
value.set(123); 

new Thread(() -> { 
    value.set(456); 
}).start();

123 456

Thread-2main

ThreadLocal
• Quando o thread main acessar gravar 123 em value, Thread-2 verá null  

• Se Thread-2 mudar value para  456, main continuará vendo 123



Timer
• Um Timer serve para executar uma tarefa 

• uma vez, depois de um determinado tempo: schedule(tarefa, delay)


• repetidamente em intervalo fixo: schedule(tarefa, intervalo, delay) 

• repetidamente em uma frequência fixa: scheduleAtFixedRate(...) 

• A tarefa a ser executada estende TimerTask implementando run()  

• cancel() cancela todas as tarefas que foram agendadas no Timer 

• ScheduledExecutorService substitui Timer e oferece + recursos



TimerTask executando uma vez
• O exemplo abaixo usa um Timer para executar uma tarefa (imprime um 

texto e a hora) após um intervalo de 5 segundos, e depois cancela a tarefa. 

TimerTask task = new TimerTask() { 

    @Override public void run() { 

        System.out.println("Timer is done now: " + Instant.now()); 

        this.cancel(); // cancela a tarefa 

    } 

}; 

Timer timer = new Timer(); 

timer.schedule(task, 5000); 

System.out.println("Timer will end at: " + 

Instant.ofEpochMilli(task.scheduledExecutionTime()));



Timer com repetição
• Este timer possui duas tarefas: RepeatingTask espera 7 segundos e inicia 

uma repetição periódica com intervalos de um segundo; a segunda 
tarefa (classe anônima) encerra o timer em 12 segundos
class RepeatingTask extends TimerTask { 

     @Override public void run() { 

          System.out.println("Timer tick at: " + Instant.now()); 

     } 

} 

Timer timer = new Timer(); 
timer.schedule(new RepeatingTask(), 7000, 1000); // start in 7s, repeat every 1s 

timer.schedule(new TimerTask() {  

     @Override public void run() { 

          System.out.println("Timer is done: " + Instant.now()); 

          timer.cancel(); // cancela o timer 

     } 

 }, 12000);



Threads em APIs Java
• I/O: Métodos das APIs de I/O bloqueiam threads: read(), readLine(), etc. 

• Rede: Em aplicações de rede o servidor bloqueia um thread esperando a 
conexão de um cliente; quando o cliente responde, ele cria um novo 
thread para cada cliente ativo, e mantém o thread principal esperando.  

• GUIs: geralmente usam um thread separado para redesenhar telas e tratar 
eventos. AWT: paint() e repaint();  Swing: invokeLater(), invokeAndWait(), 
SwingWorker; JavaFX: pacote javafx.concurrent (Worker, Task, Service) 

• Frameworks como Java EE usam threads internamente, mas 
desaconselham ou impedem seu uso nas classes que usam seus serviços



Servidor multithreaded
public class MultithreadedServerSocketExample { 
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
        try (ServerSocket server = new ServerSocket(9999)) { 
            while (true) { 
                System.out.println("Server waiting for client."); 
                Socket client = server.accept(); // blocks 
                System.out.println("Client from " + client.getLocalAddress() + " connected."); 
                new Thread(new RunnableWorker(client, server)).start(); 
            } 
        } 
    } 
}

public class RunnableWorker implements Runnable { 
   ...  
   public RunnableWorker(Socket client, ServerSocket server) {...} 

    @Override public void run() { 
        try (InputStream in = client.getInputStream())); 
             OutputStream out = client.getOutputStream()))) { 
      // processamento da comunicação com o cliente 
        } 
       System.out.println(client.getLocalAddress()+" is DONE!"); 
   } 
}



Patterns e anti-patterns
• Não use agendamento baseado em prioridades 

• Não use Thread.yield() 

• Não use a classe ThreadGroup 

• Nunca use os métodos deprecados stop(), destroy(), suspend, resume() 

• Dê preferência ao framework de execução (ExecutorService) em novas 
aplicações que precisem criar e controlar threads explicitamente 

• Use frameworks e APIs que responsabilizem-se pelos threads
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Utilitários de concorrência

java.util.concurrent

• Unidades de tempo: classe TimeUnit 
• Variáveis atômicas: pacote java.util.concurrent.atomic 
• Travas e monitores: pacote java.util.concurrent.locks 
• Coleções concorrentes: diferentes implementações thread-safe de List, 

Set, Queue, Deque e Map 
• Sincronizadores: semáforos, barreiras, e outros mecanismos de 

sincronização 
• Executores: serviços de execução, pools de threads, mecanismos de 

callback (Callable e Future), temporizadores, paralelismo (ForkJoin) 
• Execução não-bloqueante: classe CompletableFuture



Unidades de tempo
• A enumeração TimeUnit contém constantes que especificam a unidade 

de tempo usada em métodos do pacote java.util.concurrent.  

• As constantes da enumeração são: 

DAYS    HOURS     MINUTES     SECONDS 
MILLISECONDS MICROSECONDS NANOSECONDS 

• Usadas em métodos que recebem valores de tempo. Ex: 

service.scheduleAtFixedRate(task, 1, 24, TimeUnit.HOURS);



TimeUnit: métodos
• convert(duração, unidade) converte a duração expressa em uma unidade 

informada para a atual 

int segundos = TimeUnit.SECONDS.convert(1000, TimeUnit.MILLISECONDS); 

• Convertem da unidade atual para unidades especificadas pelo nome  
do método: toDays(duração), toSeconds(duração), etc.: 

int segundos = TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds(1000); 

• Alternativas para Thread.sleep(), join(timeout) e wait(timeout): 
timedWait(objeto, timeout), timedJoin(thread, timeout) e sleep(timeout) 
try { 

    TimeUnit.MINUTES.sleep(10); // espera por 10 minutos 

}  catch (InterruptedException ignored) {}

Estas duas 
operações produzem 
o mesmo resultado



Variáveis atômicas
• O pacote java.util.concurrent.atomic contém classes para empacotar tipos 

primitivos, referências e arrays com métodos realizar operações atômicas  

• A leitura e gravação simples (get/set) tem o efeito de ler e gravar uma 
variável volatile 

• Para operações com duas ou mais etapas (ex: incremento) o efeito é 
equivalente a encapsular a operação em bloco synchronized 

• Operações atômicas são implementadas usando algoritmos nativos 
(executados em hardware) e são geralmente mais eficientes que usar 
synchronized



java.lang.Number

AtomicBoolean

LongAdderDoubleAdder

LongAccumulatorDoubleAccumulator

AtomicInteger AtomicLong

AtomicIntegerArray

AtomicLongArray

AtomicReference

AtomicReferenceArray

AtomicMarkableReference

AtomicStampedReference

AtomicIntegerFieldUpdater AtomicLongFieldUpdater AtomicReferenceFieldUpdater

Arrays

References

Primitives

Updaters

java.util.concurrent.atomic



Métodos comuns
• V get() - equivalente à leitura de um valor volatile. 

• void set(V valor) - equivalente à gravação de um valor volatile 

• V getAndSet(V valor) é similar a set() mas retorna o valor anterior 

• boolean compareAndSet(V esperado, V valor) - compara o valor 
empacotado no objeto com um valor esperado e altera apenas se os 
valores forem idênticos. Geralmente implementado com algoritmo CAS 
(Compare and Swap) nativo (operação primitiva do microprocessador)



Compare And Swap (CAS)
• É um algoritmo que: 1) lê um valor recebido, 2) compara com um valor 

esperado e, 3) substitui o valor atual pelo recebido 

• Exemplo de implementação em Java:

class Objeto { 
    private int valor; 
    boolean synchronized compareAndSet(int esperado, int novoValor) { 
        if (esperado == this.valor) {   // operação 1 – leitura e teste 
            this.valor = novoValor;     // operação 2 – atribuição 
            return true; 
        } 
        return false; 
 } 
}

Em microprocessadores modernos, 
CAS é uma operação primitiva



Incremento usando CAS
• Incremento numero++ não é uma operação atômica. Envolve três etapas: 

1) ler o valor anterior, 2) comparar e 3) gravar o valor + 1.  

• Operações 2 e 3 podem ser executadas com compareAndSet() 

• Chamar compareAndSet() em um loop (spin lock / busy wait) é a estratégia 
otimista usada nas variáveis atômicas

public void incrementar() { 
    int valorAntigo = this.valor; // lê guarda valor 
    while(!compareAndSet(valorAntigo, valorAntigo + 1)) { 
        valorAntigo = this.valor; 
    } 
} Esta operação é thread-safe



Increment em AtomicInteger com CAS
• Uma implementação de increment() usando AtomicInteger 

• incrementAndGet()/decrementAndGet() (e outros métodos similares) já são 
implementados em AtomicInteger e AtomicLong

public class AtomicCASCounter { 
    private AtomicInteger object = new AtomicInteger(0); 
    public void increment() { 
        int current = object.get(); 
        while(!object.compareAndSet(current, current+1)) { 
            current = object.get(); 
        } 
 } 
}



Primitivos
• AtomicBoolean, AtomicInteger, AtomicLong, DoubleAccumulator, 

DoubleAdder, LongAccumulator e LongAdder contém métodos para 
realizar operações atômicas em tipos primitivos

AtomicBoolean astate = new AtomicBoolean(true); 

AtomicInteger acount = new AtomicInteger(100); 
AtomicLong aTimestamp = new AtomicLong(Instant.now().toEpochMilli()); 

boolean valor = astate.get();   // equivalente à leitura volatile 

astate.set(false);              // equivalente à gravação volatile 

   

acount.compareAndSet(100,-34);           // se 100, mude para -34 

int resultado = acount.addAndGet(234);   // resultado = 200 

long agora    = aTimestamp.getAndIncrement(); // timestamp++ 

long mais2ms  = aTimestamp.incrementAndGet(); // ++timestamp; 

long tsAmanha = aTimestamp.addAndGet(24*2300*1000);



LongAdder e DoubleAdder
LongAdder longAdder = new LongAdder(); 

longAdder.add(80);     // resultado parcial = 80 

longAdder.add(20);     // resultado parcial = 100 

longAdder.decrement();  // resultado parcial = 99 

longAdder.add(150);     // resultado parcial = 249 

int total = longAdder.sumThenReset();  // total = 249, parcial = 0 

longAdder.add(100);     // resultado parcial = 100   

LongStream.of(13, 23, 34, 33, 22, 76) 

    .forEach(longAdder::add);   // resultado parcial = 301 

total = longAdder.sum(); // total = 301, resultado parcial = 301



LongAccumulator e DoubleAccumulator

• DoubleAccumulator e LongAccumulator possuem construtores que 
recebem interfaces funcionais e permitem expressar a função de 
acumulação como argumento

DoubleAccumulator doubleAcc =  

    new DoubleAccumulator((acc, n) -> acc + n, 0); 

LongStream.of(13, 23, 34, 33, 22, 76) 

    .forEach(i -> doubleAcc.accumulate(i)); 

double resultado = doubleAcc.get());  // resultado = 201.0



Referência atômica para um objeto
public class Soquete {     
    private AtomicReference<Lampada> lampadaRef; 
     
    public Soquete(Lampada lampada) { 
        this.lampadaRef = new AtomicReference<>(lampada); 

    } 
     
    public Lampada substituir(Lampada lampadaNova) { 
        Lampada lampadaVelha = this.lampadaRef.get(); 
        while(!lampadaRef.compareAndSet(lampadaVelha, lampadaNova)) { 

            lampadaVelha = this.lampadaRef.get(); 
        } 
        return lampadaVelha; 
    } 
     

    public Lampada get() { 
        return lampadaRef.get(); 
    } 
}

Spin lock (estratégia otimista)



Problema ABA

• Um valor A é alterado duas vezes e no final volta a ter o valor A 

• Em algum momento intermediário teve um valor B que não foi detectado.  

• O thread não percebe nenhuma mudança

A B A

Thread suspensoLê o valor de A Confirma o valor de A

Alteração 1 Alteração 3Alteração 2



AtomicStampedReference
• Detecta problema ABA com versão; Incrementa um número inteiro a cada 

mudança, permitindo que cada troca tenha um número de versão 

• Referência e versão são comparados ao mesmo tempo: se referência for 
igual mas o número for outro, outro thread alterou o objeto 

int trocas = 0; 

AtomicStampedReference<Lampada> lampadaRef =  

    new AtomicStampedReference<>(lampada, 0); 

lampadaRef.attemptStamp(lampada, ++trocas);

boolean sucesso =  

    lampadaRef.compareAndSet(lampadaVelha, lampadaNova, trocas, ++trocas);



AtomicMarkableReference
• Detecta problema ABA com flag ligado/desligado; Ex: marcar arquivos de 

uma lista como "removidos", marcar lâmpadas VENCIDAS:

boolean NOVA = false;  boolean VENCIDA = true; 

AtomicMarkableReference<Lampada> lampadaRef =  
                                 AtomicMarkableReference<>(lampada, NOVA); 

lampadaRef.attemptMark(lampada, VENCIDA); 

public Lampada substituir(Lampada lampadaNova) { 

    boolean[] marker = new boolean[1]; 

    Lampada lampadaVelha = this.lampadaRef.get(marker); 

    while(!lampadaRef.compareAndSet(lampadaVelha, lampadaNova, VENCIDA, NOVA)) { 

        lampadaVelha = this.lampadaRef.get(marker); 

        if(marker[0] == NOVA) break; 

    } 

    return lampadaVelha; 

} 



Arrays
• AtomicIntegerArray, AtomicLongArray e AtomicReferenceArray<T> 

garantem semântica de acesso volatile aos elementos do array
int[] array = {5, 6, 7}; 

AtomicIntegerArray a = new AtomicIntegerArray(array); 

a.set(1, 5); // mude a[1] para 5 

a.compareAndSet(2, 7, 5); // se a[2] tiver 7, mude para 5 

AtomicLongArray b = new AtomicLongArray(3); // 3 elementos 

b.set(0, 12L); b.set(1, 36L); b.set(2, 76L);   

b.addAndGet(0, 5L); // add 5 to array[0] 

long oldValue = b.compareAndExchange(1, 36L, 45L); // if array[1] == 36, replace with 45 

b.accumulateAndGet(3, oldValue, (acc, number) -> acc + number); 

AtomicReferenceArray<String> refArray = new AtomicReferenceArray<>(3); 

refArray.set(0, "Hello"); refArray.set(1, "Atomic"); refArray.set(2, "World"); 

refArray.accumulateAndGet(2, "!", (acc, text) -> acc + text);



Updaters
• Updaters permitem empacotar atributos 

volatile em objetos atômicos, permitindo 
chamar operações atômicas sobre eles. 

SimpleObject obj = new SimpleObject(); 

AtomicLongFieldUpdater<SimpleObject> longUpdater =     

    AtomicLongFieldUpdater.newUpdater(SimpleObject.class, "longNumber"); 

long result = longUpdater.addAndGet(obj, 50);  // adiciona 50 

longUpdater.compareAndSet(obj, 50, Instant.now().toEpochMilli()); // troca se igual a 50 

LocalDateTime.ofEpochSecond(longUpdater.get(obj)/1000L, 0, ZoneOffset.ofHours(-2))); 

   

AtomicReferenceFieldUpdater<SimpleObject, String> refUpdater =  

    AtomicReferenceFieldUpdater.newUpdater(SimpleObject.class, String.class, "ref"); 

String inicial = refUpdater.get(obj); // null 

String newRef = refUpdater.accumulateAndGet(obj, "", (acc, s) -> acc + "Hello"); // “nullHello” 

refUpdater.compareAndSet(obj, newRef, "Hello World!"); // troca “nullHello” por “Hello World!”

class SimpleObject { 

    volatile long longNumber = 0; 

    volatile String ref = null; 

}
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StampedLock

readLock():	long	
writeLock():	long	
unlock(stamp:long)	
tryOptimisticRead()		

asReadLock():	Lock	
asWriteLock():	Lock

Travas de exclusão mútua



Interface Lock
• Semanticamente equivalente a uma trava intrínseca com synchronized:

Object mutex = new Object(); 

synchronized(mutex) { // bloqueia se outro thread chegar primeiro 

    // acessar recurso protegido pela trava 

} 

• Usando Lock:

Lock mutex = new ReentrantLock();  

mutex.lock();  // bloqueia se outro thread chegar primeiro 

try { 

    // acessar recurso protegido pela trava 

} finally { 

    mutex.unlock(); 

} 



ReentrantLock

• Principal (única) implementação da interface Lock 

• Semanticamente equivalente a synchronized 

• Suporta interrupção, timeout, polling e fairness (justiça = preferência a 
threads que esperam há mais tempo).  

• Permite obter trava em um método e liberá-la em outro



tryLock
• O método tryLock() “tenta” obter uma trava em vez de ficar esperando por uma 

• Se a tentativa falhar, o fluxo do programa segue (não bloqueia o thread) e o 
método retorna false

Lock trava = new ReentrantLock();  

if (trava.tryLock(30, TimeUnit.SECONDS)) {  // espera 30 segundos pela trava 

    try { 

        // acessar recurso protegido pela trava 

    } finally { 

        trava.unlock(); 

    } 

} else { 

    // tentar outra alternativa 

} 



lockInterruptibly
• O método lock() não permite interrupção na tentativa de se obter uma trava 

• Isto é possível com lockInterruptibly()

Lock trava = new ReentrantLock();  
try { 
    trava.lockInterruptibly(); 

    try { 
        // acessar recurso protegido pela trava 
    } finally { 
        trava.unlock(); 

    } 
} catch (InterruptedException e) { 
    // tentativa de obter a trava foi interrompida 
}



    [       [        ]          ]     
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1 
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Travas reentrantes

ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); 

System.out.println("Hold count before: " + lock.getHoldCount()); // 0 

lock.lock(); 
try { 

    System.out.println("After lock 1: " + lock.getHoldCount());   // 1 

    lock.lock(); 
    try { 
     System.out.println("After lock 2: " + lock.getHoldCount());  // 2 

    } finally { 

     lock.unlock(); 
     System.out.println("After unlock 2: " + lock.getHoldCount()); // 1 

 } 

} finally { 

    lock.unlock(); 
    System.out.println("After unlock 1: " + lock.getHoldCount());  // 0 
}

• Travas podem ser aninhadas; getHoldCount() retorna nível de aninhamento



Condition
• O método newCondition() cria um objeto que representa uma condição 

nova (trava pode estar associada a várias condições) 

• Um objeto Condition é uma abstração que representa uma condição, mas 
não encapsula nenhum predicado ou teste.
interface Condition { 

    void await()          

    boolean await(long time, TimeUnit unit)           

    long awaitNanos(long nanosTimeout)          

    void awaitUninterruptibly()           

    void signal()            

    void signalAll() 

}

Condition cheio = lock.newCondition();



Objeto 
compartilhado

public class SharedObject { 
   private final Lock lock = new ReentrantLock(); 
   private final Condition canWrite = lock.newCondition(); 
   private final Condition mayRead = lock.newCondition(); 
      private volatile int value = -1; 

   public boolean isSet() { value != -1; } 

   public boolean set(int v) { 
      lock.lock(); 
      try { 
         while (isSet()) 
            canWrite.await(); // wait for writing permission 
         value = v; 
         System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": PRODUCED: " + value + "."); 
         mayRead.signal(); // Signal to readers 
      } catch (InterruptedException e) { return false; } finally { lock.unlock(); } 
      return true; 
   } 

   public boolean reset() { 
      lock.lock(); 
      try { 
         while (!isSet()) 
            mayRead.await(); // wait for permission to read 
         System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": CONSUMED: " + value + "."); 
         value = -1; 
         canWrite.signal(); // Signal to writers 
      } catch (InterruptedException e) { return false; } finally { lock.unlock(); } 
         return true; 
      } 
   } 
}

Mesmo exemplo foi mostrado 
anteriormente com wait/notifyAll



ReadWriteLock
• ReadWriteLock contém um par de travas configuradas para operar de 

forma distinta em operações de leitura ou gravação 

• A trava de leitura pode ser usada simultaneamente por múltiplos threads, 
desde que não haja um thread com trava de gravação, que é exclusiva

ReadWriteLock rwLock = new ReentrantReadWriteLock(); 

Lock readLock = rwLock.readLock(); 

Lock writeLock = rwLock.writeLock(); 



ReadWriteLock

public class TermDictionary { 
 private final Map<String, String> dict = new HashMap<>(); 
 private final ReentrantReadWriteLock lock = new ReentrantReadWriteLock(); 

 private final Lock read = lock.readLock(); 
 private final Lock write = lock.writeLock(); 

 public String lookup(String key) { 
        read.lock(); 
        try { 
            return dict.get(key); 
        } finally { 
            read.unlock(); 
        } 
 } 

 public void insert(String key, String term) { 
        write.lock(); 
        try { 
            dict.put(key, term); 
        } finally { 
            write.unlock(); 
        } 
 } 
}



StampedLock
• Não implementa a interface Lock 

• Contém travas de leitura/gravação e métodos análogos a tryLock() e 
lockInterruptibly() de Lock (para cada tipo de trava), com e sem timeout 

• Pode ser usada como alternativa mais eficiente a ReentrantLock 
principalmente em situações em que a leitura é mais frequente 

• Usa um “carimbo” (um inteiro do tipo long) para controlar o acesso. O carimbo 
é posteriormente usado para liberar o recurso. 

• Não permite travas aninhadas (não é reentrante)



StampedLock
• Exemplo usando travas de 

leitura e gravação 
(alternativa a ReentrantLock)

public class StampedTermDictionary { 

    private final Map<String, String> dict = new HashMap<>(); 

    private final StampedLock lock = new StampedLock(); 

    public String lookup(String key) { 

        long stamp = lock.readLock(); 

        try { 
            return dict.get(key); 

        } finally { 

            lock.unlock(stamp); 

        } 
    } 

    public void insert(String key, String term) { 

        long stamp = lock.writeLock(); 

        try { 
            dict.put(key, term); 

        } finally { 

            lock.unlock(stamp); 

        } 
    } 

}



Leitura otimista
• StampedLock suporta uma estratégia otimista para travas de leitura.  

• A trava, que não bloqueia, é obtida para a leitura, e depois o carimbo é 
validado para garantir que não houve nenhuma alteração. 

public String lookup(String key) { 
    long stamp = lock.tryOptimisticRead();   // obtém carimbo para leitura otimista 
    String result = dict.get(key);      
    if(!lock.validate(stamp)) {  // se falhar, leitura com uma trava comum 
        stamp = lock.readLock(); 
        try { 
            result = dict.get(key);      
        } finally { 
            lock.unlock(stamp); 
        } 
   } 
    return result; 
}

• Se a validação falhar, é feita uma 
nova tentativa de leitura



Conversão de StampedLock em Lock
• Embora não implemente Lock e ReadWriteLock, pode-se usar StampedLock 

em aplicações que usam essas interfaces através de métodos de conversão:  

• asWriteLock() devolve um Lock (o método lock() é mapeado ao 
writeLock() de StampedLock) 

• asReadLock() devolve um Lock (lock() mapeado a readLock()) 

• asReadWriteLock() retorna ReadWriteLock com os respectivos 
mapeamentos  

• Condition não é suportado (newCondition() lança 
UnsupportedOperationException)



Que tipo de trava usar?
• Usar synchronized pode ser tão ou mais eficiente que ReentrantLock 

• A interface Lock oferece recursos não suportados por synchronized: obter trava 
apenas se ela estiver disponível, interromper a obtenção de uma trava, obter trava 
em um método e liberar em outro 

• Para uma implementação produtor-consumidor,  Lock + Condition é mais simples 
e eficiente que o mecanismo nativo que não distingue condições 

• Com poucos threads fazendo alterações e muito mais leitores, estratégias 
otimistas são uma solução eficiente, já que os conflitos serão raros. 

• Quando há muito mais threads de leitura, e apenas um thread confinado para 
alterações, a leitura poderá ser feita sem travas se dados forem final, volatile, 
variáveis atômicas ou referências atômicas a objetos imutáveis 

• Reduzir o escopo, usar variáveis atômicas, listas imutáveis, objetos imutáveis, 
variáveis, finais, poderá reduzir ou eliminar a necessidade de travas
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Uso de coleções com threads
• Implementações das coleções do pacote java.util podem ser ou não thread-safe 

• Usar uma coleção thread-safe desnecessariamente (quando há apenas um 
thread) poderá ter um impacto negativo na performance 

• Por outro lado, é preciso garantir que a coleção continue a funcionar quando 
acessada por múltiplos threads  

• Há várias implementações de algoritmos concorrentes em java.util.concurrent 

• Alguns algoritmos sincronizam a coleção inteira, outros usam estratégias 
intermediárias como: confinamento de threads em parte da estrutura, coleções 
imutáveis que fazem uma nova cópia a cada gravação, etc. 



Coleções imutáveis
• Se uma aplicação preenche uma coleção uma única vez, e depois apenas acessa 

apenas para leitura, pode ser construída como um objeto não-modificável  

• Métodos de Collections criam coleções não-modificáveis: unmodifiableCollection(), 
unmodifiableSet(), unmodifiableList(), unmodifiableMap(), etc.  

• Podem ser usadas em ambientes concorrentes sem travas de acesso

List<String> listaMutavel = new ArrayList<>(); 
listaMutavel.add("Um"); 

listaMutavel.add("Dois"); 

List<String> listaImutavel = Collections.unmodifiableList(listaMutavel); 

listaMutavel = null; // apenas acesso imutável é permitido agora 
for(String s : listaImutavel)  

    System.out.println(s); 

List<Integer> vazia  = Collections.emptyList(); // Lista imutável e vazia 

Set<Integer> unidade = Collections.singleton(12);  // Set imutável



Coleções imutáveis (Java 9)
• Java 9 introduziu métodos de fábrica estáticos para a construção de 

coleções imutáveis em cada interface (List, Set, Map, etc.) 

• O método estático of() recebe zero ou mais elementos

List<String> vazia = List.of();  // = Collections.emptyList() 

Set<String> unidade = Set.of("Hello");  // = Collections.singleton("Hello") 

Set<Integer> conjunto = Set.of(2, 5, 8, 45, 67, 99);  // ~ unmodifiableSet() 

Map<String, Long> mapa = Map.of("Um", 1L, "Dois", 2L, "Tres", 3L);



Coleções sincronizadas
• Collections possui métodos de fábrica que constroem coleções com métodos 

sincronizados, que delega para os elementos de uma coleção comum 

• O acesso deve ser feito exclusivamente através da referência criada  

• Há uma versão sincronizada para cada interface e sub-interface pacote java.util 
(exceto Queue)

List<String> lista = new ArrayList<>(); 

List<String> listaThreadSafe = Collections.synchronizedList(lista); 

lista = null; // apenas acesso sincronizado é permitido agora 

Map<String, Double> mapa = new HashMap<>(); 

Map<String, Double> mapaThreadSafe = Collections.synchronizedMap(mapa); 

mapa = null; 



Algoritmos concorrentes
• Escolher entre um HashMap (não é thread-safe) e um synchronizedMap() 

ou Hashtable (thread-safe) é uma escolha do tipo "tudo ou nada".  

• Quando poucos threads gravam e muitos leem, a performance de uma 
coleção com travas em todos os métodos será muito menor  

• Implementações do pacote java.util.concurrent adotam algoritmos de 
concorrência que reduzem o uso do travamento: variáveis atômicas, 
algoritmos otimistas, algoritmos segmentados, objetos imutáveis  

• Nem todos os algoritmos são recomendados para qualquer situação 

• Há também interfaces específicas para coleções concorrentes



Collection<E>

List<E>Set<E> Queue<E>

Deque<E>SortedSet<E>

NavigableSet<E> BlockingQueue<E>

TransferQueue<E>

BlockingDeque<E>

Iterable<E>

java.util.concurrent

Interfaces de 
Collection



java.util.concurrent

Set<K>

Map<K,V>

SortedMap<K,V>

NavigableMap<K,V>

ConcurrentNavigableMap<K,V>

ConcurrentMap<K,V>
Collection<V>

Map.Entry<K,V>

Interfaces de Map



List<E>

java.util.concurrent

ArrayList<E>

CopyOnWriteArrayList<E>

java.util

Vector<E>

Stack<E>

LinkedList<E>

Deque<E>

List
• Implementações thread-safe 

• Vector (e Stack) e Collections.SynchronizedList 

• CopyOnWriteArrayList (algoritmo concorrente)



"A" "F" "Q" "A" "P"

[0]       [1]       [2]       [3]      [4]array

"A" "F" "Q" "A" "P"

[0]       [1]       [2]       [3]      [4]array

"A" "F" "Q" "A" "P"

[0]       [1]       [2]       [3]      [4]       [5]

"T"

"A" "F" "Q" "A" "P"

[0]       [1]       [2]       [3]      [4]array

"A" "F" "Q" "A" "P"

[0]       [1]       [2]       [3]      [4]       [5]

"T"temp

String a = list.get(0) 

String q = list.get(2) 

for(String s : list) 
    System.out.println(s); 

list.add("T");

volatile

Thread 1 (non-blocking read)

Thread 2 (non-blocking read)

Thread 3 (non-blocking read)

Thread 4 (copy-on-write)

String[] temp = 
 Arrays.copyOf(array, 
               array.length+1) 

temp[temp.length-1] = "T"; 

array = temp; 

temp = null; "A" "F" "Q" "A" "P"

[0]       [1]       [2]       [3]      [4]       [5]array

"T"

CopyOnWriteArrayList



Set

java.util.concurrent

ConcurrentSkipListSet<E>CopyOnWriteArraySet<E>

TreeSet<E>

Set<E> SortedSet<E> NavigableSet<E>java.util

HashSet<E> LinkedHashSet<E>

• Implementações thread-safe 

• Collections.SynchronizedSet

• ConcurrentSkipListSet (ideal para conjuntos ordenados) 

• CopyOnWriteArraySet (mesmo algoritmo de CopyOnWriteArrayList)



Map<K,V> SortedMap<K,V>

Hashtable<K,V>

Dictionary<K,V>

IdentityHashMap<K,V>

LinkedHashMap<K,V>

HashMap<K,V>

WeakHashMap<K,V>

java.util

java.util.concurrent

ConcurrentHashMap<K,V>

ConcurrentMap<K,V>

NavigableMap<K,V>

TreeMap<K,V>

ConcurrentNavigableMap<K,V>

ConcurrentSkipListMap<K,V>

Map
• Implementações thread-safe 

• Hashtable e Collections.SynchronizedMap

• ConcurrentSkipListMap (ideal para chaves ordenados em árvore binária) 
• ConcurrentHashMap (algoritmo concorrente)
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get(new Point(0,2))

get(new Point(0,4))

put(new Point(3,1), "(3,1)")

Thread 1          (owns lock)

Thread 2 (waiting for lock)

Thread 3 (waiting for lock)

One lock for entire table

Hashcode Buckets Keys

SynchronizedMap / Hashtable<Point, String>



get(new Point(0,2))

get(new Point(0,4))

put(new Point(3,1), "(z,z)")

Thread 2 (non-blocking read)

Thread 4 (non-blocking read)*

Thread 6 (waiting for write lock)

get(new Point(1,3))
Thread 1 (non-blocking read)

put(new Point(2,0), "(y,y)")
Thread 5          (owns write lock)

put(new Point(0,4), "(x,x)")
Thread 3          (owns write lock)

* may read obsolete values

One write lock for each bucket

Hashcode Buckets Keys
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Queue

java.util.concurrent

ArrayBlockingQueue<E>

ConcurrentLinkedQueue<E>

DelayQueue<E>

LinkedBlockingQueue<E>PriorityBlockingQueue<E> SynchronousQueue<E>

PriorityQueue<E>

java.util

TransferQueue<E>

LinkedTransferQueue<E>

Queue<E>

BlockingQueue<E>

• Implementações thread-safe 
• Collections.synchronizedList(new LinkedList()) (algoritmo bloqueante) 

• ConcurrentLinkedQueue (algoritmo não bloqueante)

• Implementações de TransferQueue (usa operações CAS) 
• Implementações de BlockingQueue (diversas implementações)



BlockingQueue
• Abstração de uma estratégia produtor-consumidor 

• Estende Queue com mais 4 métodos de inserção e remoção. 

• Métodos podem ser classificados pela forma como reagem a uma operação que não 
pode ser executada imediatamente: 

• Lançam exceções (inserção, remoção, inspeção): add(elemento), remove(), 
element() 

• Retornam false/null (inserção, remoção, inspeção):  offer(elemento), poll(), peek() 

• Bloqueiam o thread (inserção e remoção):  put(elemento), take() 

• Retornam false/null após timeout: offer(elemento, timeout, u), poll(timeout, u)



Queue e BlockingQueue

interface Queue<E> extends Collection<E> { 
    E element();        // lê mas não remove 
    E peek();        // lê mas não remove 
    E poll();        // lê e remove 
    boolean offer(E o);  // insere 
    E remove();          // lê e remove 
}

interface BlockingQueue<E> extends Queue<E> { 
    void put(E);            // insere 
    boolean offer(E, long, TimeUnit); // insere 
    E take();               // lê e remove 
    E poll(long, TimeUnit); // lê e remove 
}

interface Collection<E> { 
    boolean add(E o);        // insere 
    boolean remove(Object);  // remove 
}



Formas de fazer a mesma coisa?
• boolean add(E) (Collection) 

• Adiciona um objeto na fila se for possível, e retorna true 
• Causa IllegalStateException se falhar 

• boolean offer(E) (Queue) 
• Adiciona um objeto na fila se for possível, e retorna true 
• Retorna false se falhar 

• boolean offer(E, long, TimeUnit)  
            throws InterruptedException   (BlockingQueue) 
• Adiciona um objeto na fila se for possível, e retorna true  
• Se não for, espera o timeout e se conseguir, retorna true 
• Se o timeout expirar retorna false 
• A espera pode ser interrompida causando InterruptedException 

• void put(E) throws InterruptedException (BlockingQueue) 
• Adiciona um objeto na fila se for possível 
• Se não for, espera (bloqueia o thread) até que seja possível 
• A espera pode ser interrompida causando InterruptedException

boolean remove(Object)

E poll()

E take()

E poll(long, TimeUnit)



Produtor-Consumidor com 
BlockingQueue: Producer

class Producer implements Runnable { 
    private int[] data = IntStream.range('A', 'A'+26).toArray(); 
   private final BlockingQueue<String> queue; 

        Producer(BlockingQueue<String> queue) { this.queue = queue; } 
        public void run() {  
        try { 
            for(int c : data) { 

                 String letter = "" + (char)c; 
                queue.put(letter); 
                System.out.println("<<< Produced: " + letter); 

            } 
        } catch (InterruptedException e) { 
            Thread.currentThread().interrupt(); 
        } 
        System.out.println("Producer DONE");  

   } 
}



Produtor-Consumidor com 
BlockingQueue: Consumer

class Consumer implements Runnable { 
    private final BlockingQueue<String> queue; 

    private String name; 
    Consumer(BlockingQueue<String> queue, String name) { 
        this.queue = queue;   this.name = name; 
   } 
   public void run() {  

        try { 
            while (true) { 
                System.out.println(">>> Consumed by "+name+": " + queue.take()); 
                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(new Random().nextInt(500)); 
            } 

        } catch (InterruptedException e) { 
            Thread.currentThread().interrupt(); 
        } 
        System.out.println("Consumer "+name+" DONE"); 
   } 

}



Implementação com ArrayBlockingQueue
public class BlockingQueueExample { 
   public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        BlockingQueue<String> q = new ArrayBlockingQueue<>(10); 
        ExecutorService e = Executors.newCachedThreadPool(); 
        e.execute(new Producer(q)); 
        Future<?> c1 = e.submit(new Consumer(q, "Consumer 1")); 
        Future<?> c2 = e.submit(new Consumer(q, "Consumer 2")); 

   
        try { 
            c1.get(10, TimeUnit.SECONDS); 
            c2.get(10, TimeUnit.SECONDS); 
        } catch (ExecutionException | TimeoutException e1) { 

            c1.cancel(true); 
            c2.cancel(true); 
        } 
        e.shutdown(); 
   } 

}   



SynchronousQueue
• Um objeto é adicionado (put) quando outro thread quer removê-lo (take) 

• Elementos são inseridos e removidos alternadamente 

• Fila é ponto de troca (rendezvous) 

• É uma fila vazia! Não suporta peek() nem Iterator

put()

Synchronous 
Queue (vazia)

take()

Producer Consumerespera put()
espera

co
ns

om
epr

od
uz



DelayQueue

not expired
put()

DelayQueue

todas as tarefas com 
delay=3s

take()
Producer Consumer

not expired

not expired

expired now

expired 1s ago
Fila tem 

tamanho = 3

expired 2s ago

t

5s 

4s 

3s 

2s 

1s 

0s

• BlockingQueue de elementos atrasados 

• Um elemento é removido da fila apenas quando seu atraso tiver expirado 
• Se nenhum atraso tiver expirado, fila comporta-se como se estivesse vazia



Objeto 
Delayed

• Elementos de um 
DelayQueue 
implementam a 
interface Delayed 

• Método getDelay() 
retorna tempo que 
ainda resta para atraso 
expirar

public class DelayedLetter implements Delayed { 
 private String letter; 
 private long timeout; 
 private TimeUnit sourceUnit; 
  
 public DelayedLetter(String letter, long delay, TimeUnit sourceUnit) { 
        this.letter = letter; 
        this.timeout = System.currentTimeMillis() + delay; 
        this.sourceUnit = sourceUnit; 
 } 

 @Override public int compareTo(Delayed other) { 
        return (int)(this.getDelay(TimeUnit.MILLISECONDS)  
                  - other.getDelay(TimeUnit.MILLISECONDS)); 
 } 

 @Override public long getDelay(TimeUnit unit) { 
        long remaining = timeout - System.currentTimeMillis(); 
        return unit.convert(remaining > 0 ? remaining : 0, sourceUnit); 
 } 
  
 @Override public String toString() { 
        return letter + ", (" + getDelay(TimeUnit.MILLISECONDS) + " ms)"; 
 } 
  
 public String getLetter() { 
        return letter; 
 } 
}



Produtor com atraso
class DelayedLetterProducer implements Runnable { 
 private int[] data = IntStream.range('A', 'A'+26).toArray(); 
 private final BlockingQueue<DelayedLetter> queue; 
 DelayedLetterProducer(BlockingQueue<DelayedLetter> q) { queue = q; } 
 public void run() {  
          for(int c : data) { 
              int delay = new Random().nextInt(5000); 
              DelayedLetter letter =  
                  new DelayedLetter("" + (char)c, delay, TimeUnit.MILLISECONDS); 
              queue.put(letter); 
              System.out.println("<<< Produced: " + letter); 
              TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(new Random().nextInt(100)); 
          } 
          System.out.println("Producer DONE"); 
 } 
} public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    BlockingQueue<DelayedLetter> q = new DelayQueue<>(); 
    ExecutorService e = Executors.newCachedThreadPool(); 
    e.execute(new DelayedLetterProducer(q)); 
    Future<?> c1 = e.submit(new DelayedLetterConsumer(q, "Consumer 1")); 
    Future<?> c2 = e.submit(new DelayedLetterConsumer(q, "Consumer 2")); 
    ... 
}



Outras implementações de 
BlockingQueue

• ArrayBlockingQueue e LinkedBlockingQueue 

• Ordenam os elementos de acordo com a ordem de chamada (estratégia FIFO) 

• ArrayBlockingQueue é implementado com array, e LinkedBlockingQueue 
com lista encadeada 

• PriorityBlockingQueue


• Implementação thread-safe de PriorityQueue. Implementa um 
BlockingQueue que pode ser ordenado pelos elementos (que implementam 
Comparable)



TransferQueue
• BlockingQueue onde produtores podem esperar até que os consumidores 

tenham recebido os elementos que foram colocados na fila 

• Um produtor usa transfer() para aguardar que os consumidores recebam 
através de take() ou poll() 

• É similar a SyncrhonousQueue já que espera que o consumidor consuma a 
informação garantindo a transferência 

• Única implementação: LinkedTransferQueue, baseada em nós encadeados 
com estratégia FIFO, usando operações nativas (CAS – Compare and Swap)



Produtor que transfere para Consumidor
class TransferProducer implements Runnable { 
 private int[] data = IntStream.range('A', 'A'+26).toArray(); 
 private final TransferQueue<String> queue; 
 TransferProducer(TransferQueue<String> queue) { this.queue = queue; } 
 public void run() {  
         for(int c : data) { 
             try { 
                  String letter = "" + (char)c; 
                  queue.transfer(letter); 
                  System.out.println("<<< Transferred: " + letter); 
                  TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(new Random().nextInt(100)); 
              } catch (InterruptedException e) {...} 
         } 
         System.out.println("Producer DONE"); 
 } 
} public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    TransferQueue<String> q = new LinkedTransferQueue<>(); 
    ExecutorService e = Executors.newCachedThreadPool(); 
    e.execute(new TransferProducer(q)); 
    Future<?> c1 = e.submit(new Consumer(q, "Consumer 1")); 
    Future<?> c2 = e.submit(new Consumer(q, "Consumer 2")); 
        ... 
}



Deque

Queue<E>

Deque<E>

BlockingDeque<E>
java.util.concurrent

LinkedBlockingDeque<E>

ArrayDeque<E> java.util

List<E>

LinkedList<E>

ConcurrentLinkedDeque<E>

• Fila de duas cabeças 

• Implementações thread-safe 
• ConcurrentLinkedDeque (algoritmo não bloqueante) 
• BlockingQueue



BlockingDeque
• Usados nos algoritmos de work-stealing (ForkJoinPool) 

• Métodos

Lança exceção Retorna null/false Bloqueia thread Espera timeout
Inserção addFirst(e) 

addLast(e)

offerFirst(e) 

offerLast(e)

putFirst(e) 

putLast(e)

offerFirst(e, t, u) 

offerLast(e,t,u)

Remoção removeFirst() 

removeLast()

pollFirst() 

pollLast()

takeFirst() 

takeLast()

pollFirst(t,u) 

pollLast(t, u)

Inspeção getFirst()  

getLast()

peekFirst() 

peekLast()



Spliterator
• Um iterator que realiza partições dos dados que está operando; método 

trySplit() divide o spliterator (retém primeira metade, retorna a segunda) 

• As partições podem ser processadas paralelamente (o algoritmo não 
garante thread-safety) 

• Métodos de navegação: tryAdvance() (similar a Iterator.next()) e 
forEachRemaining() 

• Normalmente é usado apenas através de APIs (ex: Streams): raramente é 
usado em aplicações típicas que empregam coleções.



Como escolher coleções concorrentes?
• Decisões baseadas em performance devem ser fundamentadas por 

medições (benchmarks) 

• O ideal é começar com uma coleção sincronizada, e justificar a troca por 
um algoritmo mais eficiente a partir de medições 

• Algoritmos concorrentes são mais eficientes que soluções que empregam 
sincronização na coleção inteira, mas há trade-offs 

• Algoritmos CopyOnWriteArray não lidam bem com alterações 

• A maioria dos algoritmos não garante leituras atualizadas (iteradores, 
método size(), isEmpty() podem usar informações desatualizadas
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Sincronizadores

Phaser

arriveAndAwaitAdvance()		
arriveAndDeregister()

• Sincronizadores são objetos que controlam o fluxo de threads 

• java.util.concurrent contém implementações de padrões de sincronização: 
Semaphore, CountDownLatch, CyclicBarrier, Exchanger e Phaser 

• A infraestrutura comum é fornecida pela classe 
AbstractQueuedSynchronizer (AQS)



Semaphore
• Uma abstração que controla acesso a um recurso compartilhado através da 

distribuição de permissões 

• Inicializado com um número fixo de permissões cuja contagem é 
decrementada cada vez que um thread recebe uma permissão 

• Quando a contagem chegar a zero, o semáforo não libera mais acessos até 
que algum thread devolva a permissão, que incrementa a contagem 

• Duas operações básicas: acquire() decrementa o contador e distribui 
permissão; release() incrementa o contador e devolve a permissão

Semaphore s1 = new Semaphore(5); // 5 permissões, ordem indefinida 

Semaphore s2 = new Semaphore(5, true);  // 5 permissões, ordem de chegada



Semáforo com 3 threads



Semaphoreclass ResourceFactory { 

    private Semaphore permits =  
        new Semaphore(Resource.PERMITS);  

    public Resource getResource() { 

        try { 

            permits.acquire(); // bloqueia esperando permissão 
            Utils.log(" --> GOT permit! " + permits.availablePermits() + " available."); 

        } catch (InterruptedException e) {...}  

        return new Resource() { 

            public synchronized void method1() {...} 
            public synchronized void method2() {...} 

        }; 

    } 

  
    public void close() { 

        permits.release(); 

        Utils.log(" /// RELEASING permit. " + permits.availablePermits() + " available."); 

    } 
}

interface Resource { 

  int PERMITS = 4; 

 void method1(); 
 void method2(); 

}



Tarefa usando objeto 
protegido por Semaphore

class Task implements Runnable { 

   private ResourceFactory factory; 

   public Task(ResourceFactory factory) { 

        this.factory = factory; 

   } 

   @Override public void run() { 

        Resource resource = factory.getResource(); 

        resource.method1(); 

        resource.method2(); 

        factory.close(); 

   } 

} Devolve 
permissão

Tenta obter 
permissão



Semaphore: 
execução

public static void main(String[] args) { 

    ResourceFactory factory =  
        new ResourceFactory(); 

    Thread[] threads = new Thread[8]; 

    for(int i = 0; i < threads.length; i++) { 

        threads[i] =  
            new Thread(new Task(factory),  
                       "Client "+(i+1)); 

        threads[i].start(); 

    } 

}

Client 8  --> GOT permit! 3 available. 

Client 7  --> GOT permit! 2 available. 

Client 3  --> GOT permit! 1 available. 

Client 5  --> GOT permit! 0 available. 

Client 8  /// RELEASING permit. 1 available. 

Client 1  --> GOT permit! 0 available. 

Client 3  /// RELEASING permit. 0 available. 

Client 4  --> GOT permit! 0 available. 

Client 5  /// RELEASING permit. 1 available. 

Client 6  --> GOT permit! 0 available. 

Client 7  /// RELEASING permit. 1 available. 

Client 2  --> GOT permit! 0 available. 

Client 1  /// RELEASING permit. 1 available. 

Client 2  /// RELEASING permit. 2 available. 

Client 4  /// RELEASING permit. 3 available. 

Client 6  /// RELEASING permit. 4 available.

8 threads, 4 permissões: 1,2,3,4



CyclicBarrier
• Um CyclicBarrier é um sincronizador que mantém uma determinada quantidade 

de threads em estado de espera 

• Cada thread registra-se (chama await()) no CyclicBarrier e espera.  

• Quando o número determinado de threads tiver chamado await(), a barreira é 
aberta, uma tarefa opcional é executada e os threads são desbloqueados 

• Após a abertura, o CyclicBarrier é reinicializado e começa a bloquear novos threads

CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(5); // espera 5 threads  

CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(5, tarefa); 

barrier.await();



CyclicBarrier



CyclicBarrier com vários ciclos

CyclicBarrier(3,tarefa)

Tarefa Tarefa Tarefa

Th-1           Th-2           Th-3 Th-4           Th-5           Th-6 Th-7           Th-8           Th-9



CyclicBarrier: métodos
• await() registra-se e espera. Lança InterruptedException (em caso de 

interrupção) e BrokenBarrierException, se barreira for reinicializada  

• reset() “quebra” a barreira, reinicializando o processo e provocando 
BrokenBarrierException nos threads que esperam 

• isBroken() retorna true se a barreira foi quebrada 

• getParties() retorna a quantidade de threads que espera na barreira 

• getNumberWaiting() informa os que estão esperando num dado momento



CyclicBarrier: exemplo

Tarefa: calcula subtotal 
para cada linha e espera 

na barreira

Tarefa final (quando barreira 
for aberta): calcula total

class CyclicBarrierSpreadSheet { 
   final double[][] data; 
   public CyclicBarrierSpreadSheet(double[][] data) { this.data = data; }  

   public void computeTotal() { 
        int threadCount = data.length;  
        ExecutorService es = Executors.newFixedThreadPool(threadCount);  
        List<Double> lines = Collections.synchronizedList(new ArrayList<Double>(threadCount)); 
        Runnable totalSumProcesor = () -> System.out.printf(">>> Total: $%1.2f\n",  
                                          lines.stream().map(i->i).reduce(Double::sum).get()); 
        CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(threadCount, totalSumProcesor); 
   
        for (double[] line : data) { 
            Runnable subtotalProcessor = () -> { 
                double subtotal = DoubleStream.of(line).map(i->i).sum(); 
                lines.add(subtotal); 
                System.out.printf("> Subtotal: "+Arrays.toString(line)+": $%1.2f\n", subtotal); 
                try { barrier.await();} catch (InterruptedException|BrokenBarrierException e) {...} 
            }; 
            es.execute(subtotalProcessor); 
        } 
        es.shutdown(); 
   } 
}



CountDownLatch
• CountDownLatch é um sincronizador que mantém um número 

indeterminado de threads bloqueados até que ocorra um numero 
determinado de eventos 

• Threads chamam await() no CountDownLatch e esperam 

• O evento countDown() decrementa o contador. Qualquer thread pode 
chamar countDown() a qualquer momento e quantas vezes for necessário 

• Quando a contagem chegar a zero, todos os threads serão liberados 

• O CountDownLatch dispara uma única vez. Uma vez aberto, não fecha mais

CountDownLatch latch = new CountDownLatch(3);  // espera 3 eventos

latch.await();



CountDownLatch



Phaser
• Phaser funciona como um CyclicBarrier com várias etapas (ou fases). O 

número de etapas é informado na criação do objeto: 

• Threads chamam register() e ao terminar uma etapa da tarefa chamam arrive() 

• O thread pode continuar para a etapa seguinte (chamando arrive()) ou esperar 
os outros threads terminarem sua etapa (arriveAndAwaitAdvance()) 

• Quando todos os threads registrados chamarem arrive(), o phaser incrementa 
o contador. Os mesmos threads podem chamar arrive() novamente quando 
terminarem a segunda etapa.  

• O processo termina quando cada thread deixar o phaser (com deregister())

Phaser phaser = new Phaser(3);



Phaser
public class PhaserDemo { 

    public static void main(String[] args) { 
        Phaser phaser = new Phaser(3); // 3 fases 
   
        new Thread(() -> {  // este thread passa pelas 3 fases 
            log(" Phase " + phaser.getPhase()); // 0 

            phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 
            log(" Phase " + phaser.getPhase()); // 1 
            phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 
            log(" Phase " + phaser.getPhase()); // 2 
            phaser.arriveAndDeregister(); 

        }).start(); 
   
        new Thread(() -> {  // este thread passa por 2 fases 
            log(" Phase " + phaser.getPhase()); 
            phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 

            log(" Phase " + phaser.getPhase()); 
            phaser.arriveAndDeregister(); 
        }).start(); 
   
        log(" Phase " + phaser.getPhase());  // main passa por 3 fases 

        phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 
        log(" Phase " + phaser.getPhase()); // 1 
        phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 
        log(" Phase " + phaser.getPhase()); // 2 
        phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 

        phaser.arriveAndDeregister(); 
        System.out.println("Terminated: " + phaser.isTerminated()); 
    } 
}

Thread-1 Thread-2main

0

1

2

0

1

0

1

2



Exchanger
• O Exchanger é um permutador de objetos de um mesmo tipo entre threads  

• Um thread chama método exchange(objeto1). Se outro thread tiver 
chamado exchange(objeto2) e estiver esperando, os objetos são trocados e 
ambos os threads são liberados 

• Não havendo outro thread esperando com exchange(objeto), o thread 
espera até que um apareça, a menos que haja interrupção (ou timeout). 

• Exchanger possui semelhanças com SynchronousQueue, mas é 
bidirecional (funciona como um par de SynchronousQueue).

Exchanger<String[]> exchanger = new Exchanger<>();



public class ExchangerDemo { 
 static Exchanger<String[]> exchanger = new Exchanger<>(); 
 static String[] letters = { "A", "B", "C", "D", "E", "F" };  
 static String[] digits  = { "1", "2", "3", "4", "5", "6" }; 

 public static void main(String[] args) { 
        System.out.println("Letters: " + Arrays.toString(letters)); 
        System.out.println("Digits: " + Arrays.toString(digits)); 
   
        new Thread(() -> { 
            try { 
                String[] result = exchanger.exchange(letters); 
                System.out.println("Received: "+Arrays.toString(result)); 
            } catch (InterruptedException e) { ... } 
        }).start(); 
     
        new Thread(() -> { 
            try { 
                String[] result = exchanger.exchange(digits); 
                System.out.println("Received: "+Arrays.toString(result)); 
            } catch (InterruptedException e) { ... } 
        }).start(); 
 } 
}

Exchanger

ABCDEF 123456

123456 ABCDEF

Thread-1 Thread-2



Como escolher um sincronizador
• CyclicBarrier x CountDownLatch x Phaser 

• CyclicBarrier reúne um número determinado threads no mesmo lugar e é 
reutilizável.  

• CountDownLatch é disparado por eventos (não necessariamente relacionados) 
independe do número de threads, e não é reutilizável 

• Phaser deve ser usado quando uma ou mais tarefas precisam passar por várias etapas. 
Um Phaser com uma única fase é equivalente a um CyclicBarrier 

• Semaphore pode liberar acesso de um recurso a vários threads simultaneamente. Um 
Semaphore com uma única permissão é equivalente a uma Mutex 

• Exchanger pode ser usada em aplicações onde um objeto é trocado por um recibo 
(ClaimCheck pattern), retido pelo thread que cede o recurso 

• AbstractQueuedSynchronizer (AQS) fornece mecanismos básicos para controlar 
sincronização, bloqueio/desbloqueio de threads e comunicação com filas
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Framework de execução

«creates»

«c
re

at
es

»

java.util.concurrent.*

«interface»
ThreadFactory

«interface»
Executor

«interface»
CompletionService

«interface»
ExecutorService

«interface»
Future

«interface»
Callable

«interface»
ScheduledFuture

«interface»
Delayed

«interface»
java.lang.Runnable

CompletionStage
«interface»

CompletableFuture
«interface»

«interface»

ScheduledExecutorService

AbstractExecutorService

ScheduledThreadPoolExecutor

FutureTask

RecursiveActionRecursiveTask

CountedCompleter

ForkJoinTask

Executors

ExecutorCompletionService

ThreadPoolExecutor ForkJoinPool

«creates»

«creates»

«creates»

«creates»



Executor
• Executor representa uma estratégia de execução 

• É uma interface funcional. Método: void execute(Runnable) 

• Desacopla  o envio de uma tarefa para processamento dos detalhes de 
como a tarefa será executada (ex: se criará threads ou não)

void iniciarThreads() { 

    new Thread(new RunnableUm())).start(); 

    new Thread(new RunnableUm())).start(); 

}

void iniciarThreads(Executor executor) { 

     executor.execute(new RunnableUm()); 

     executor.execute(new RunnableDois()); 

}

Sem Executor Com Executor

Tarefas executam em threads distintos Executor encapsula detalhes (não é possível saber se 
tarefas executam em threads separados)



Implementações de Executor

class MultipleThreadExecutor implements Executor { 

    private Thread[] threads; 

    public MultipleThreadExecutor(int threadCount) {  

        threads = new Thread[threadCount];  

    } 

    @Override public void execute(Runnable task) { 

        System.out.println(this.getClass().getSimpleName() + ", Threads:"); 

        for (Thread t : threads) { 

            t = new Thread(task); 

            t.start(); 

        } 

    } 

} 

iniciarThreads(new MultipleThreadExecutor(5));

class ExecutorSincrono implements Executor { 

     @Override  

     public void execute(Runnable tarefa) { 

         tarefa.run(); 

     } 

} 

iniciarThreads(new ExecutorSincrono());

class UmThreadPorTarefa implements Executor { 

    @Override  

    public void execute(Runnable tarefa) { 

         new Thread(tarefa).start(); 

    } 

 } 

iniciarThreads(new UmThreadPorTarefa());

os detalhes da execução dos threads é 
encapsulada nos métodos execute()



ExecutorService
• Estende Executor com métodos adicionais para a submissão de coleções 

de tarefas, operações assíncronas e métodos para finalização do serviço  

• Para criar um ExecutorService é preciso instanciar e configurar um 
ThreadPoolExecutor, ScheduledThreadPoolExecutor ou ForkJoinPool 

• Métodos de execução: void execute(tarefa), Future<V> submit(tarefa), 
invokeAll(tarefas) / invokeAny(tarefas) 

• Métodos de finalização: shutdown() e shutdownNow() 

• Teste de finalização: isShutdown(), isTerminated(), awaitTermination()



ThreadFactory
• Interface funcional (Thread newThread(Runnable)) que abstrai criação de 

threads, encapsulando construção e configuração (nome, tipo, prioridades, etc.) 

• Exemplo: atribui prefixo ao nome de cada thread, iniciando contagem em 1

public class NamedPoolThreadFactory implements ThreadFactory { 
 private String name; 
 private int threadCount = 0; 
  
 public NamedPoolThreadFactory(String name) { 
        this.name = name; 
 } 

 @Override public Thread newThread(Runnable task) { 
        Thread t = Executors.defaultThreadFactory().newThread(task); 
        t.setName(name + "-" + ++threadCount); 
        return t; 
 } 
}



ThreadPoolExecutor
• Cria e configura um pool de threads 

• Construtores configuram tamanho máximo e mínimo do pool, timeout, 
BlockingQueue usada, ThreadFactory e política de rejeição 

• Exemplo: o método abaixo retorna um ExecutorService para um pool com limite 
mínimo e máximo de threads

public static ExecutorService newCustomThreadPool(int minThreads, int maxThreads) { 

    return new ThreadPoolExecutor(minThreads, maxThreads,  

      10L, TimeUnit.SECONDS, // timeout dos threads 

      new SynchronousQueue<Runnable>(),  // política de contenção 

      new NamedPoolThreadFactory("Demo-Thread"),  

      new ThreadPoolExecutor.CallerRunsPolicy()); // política de rejeição 

}



Uso de um ThreadPoolExecutor

Tp-One Tp-Two Tp-Three

main

tim
e

Thread-1 Thread-2 Thread-3

Tp-Four

Rejected (limit: 3 threads)

System.out.println("4 threads on custom thread pool"); 

ExecutorService e = newCustomThreadPool(1, 3); 

e.execute( new ConcurrentTask("Tp-One") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Tp-Two") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Tp-Three") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Tp-Four") ); // será rejeitado 

e.shutdown(); // finaliza quando todos terminarem 

System.out.println("> Executor will shutdown after tasks.");



Classe utilitária Executors
• Métodos da classe utilitária Executors devolvem implementações pré-

configuradas de ThreadPoolExecutor, ScheduledThreadPoolExecutor 
ou ForkJoinPool: 

• Executors.newCachedThreadPool() 

• Executors.newFixedThreadPool(tamanho) 

• Executors.newScheduledThreadPool(tamanho) 

• Executors.newSingleThreadExecutor() 

• Executors.newWorkStealingPool()



Executors.newCachedThreadPool

Ch-One
Ch-Two

Ch-Three Ch-Four

main

tim
e

Thread-1 Thread-2 Thread-3 Thread-4

System.out.println("> 4 threads running in parallel"); 

ExecutorService e = Executors.newCachedThreadPool(); 

e.execute( new ConcurrentTask("Ch-One") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Ch-Two") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Ch-Three") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Ch-Four") ); 

e.shutdown(); // finaliza quando todos terminarem 

System.out.println("> Executor will shutdown after tasks."); 



Fx-One Fx-Two Fx-Three

Fx-Four

main

tim
e

Thread-1 Thread-2 Thread-3

Executors.newFixedThreadPool
System.out.println("4 trying to run in pool of 3"); 

ExecutorService e = Executors.newFixedThreadPool(3); 

e.execute( new ConcurrentTask("Fx-One") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Fx-Two") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Fx-Three") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Fx-Four") ); 

e.shutdown(); // finaliza quando todos terminarem 

System.out.println("> Executor will shutdown after tasks."); 



Executors.newScheduledThreadPool

Sc-Four (1s)

Sc-One (3s)Sc-Two (3s)

Sc-Three (2s)

main

tim
e

Thread-1
Thread-2

0s 

1s 

2s 

3s

System.out.println("4 scheduled threads trying to run in pool of 2"); 

ScheduledExecutorService e = Executors.newScheduledThreadPool(2); 

e.schedule( new ConcurrentTask("Sc-One"), 3, TimeUnit.SECONDS); 

e.schedule( new ConcurrentTask("Sc-Two"), 3, TimeUnit.SECONDS); 

e.schedule( new ConcurrentTask("Sc-Three"), 2, TimeUnit.SECONDS); 

e.schedule( new ConcurrentTask("Sc-Four"), 1, TimeUnit.SECONDS); 

e.shutdown(); // finaliza quando todos terminarem 

System.out.println("> Executor will shutdown after tasks."); 



Executors.newSingleThreadExecutor
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System.out.println("Execution a sequence of 4 tasks in one thread."); 

ExecutorService e = Executors.newSingleThreadExecutor(); 

e.execute( new ConcurrentTask("Sg-One") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Sg-Two") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Sg-Three") ); 

e.execute( new ConcurrentTask("Sg-Four") ); 

e.shutdown(); // finaliza quando todos terminarem 

System.out.println("> Executor will shutdown after tasks.");



Executors.newSingleThreadExecutor
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System.out.println("3 sequential tasks in parallel with one long task."); 
ExecutorService e1 = Executors.newSingleThreadExecutor(); 
ExecutorService e2 = Executors.newSingleThreadExecutor(); 
e1.execute( new ExclusiveTask() ); 
e2.execute( new ConcurrentTask("Bg-One")); 
e2.execute( new ConcurrentTask("Bg-Two")); 
e2.execute( new ConcurrentTask("Bg-Three")); 
e1.shutdown(); 
System.out.println("> Single task executor will shutdown after task."); 
e2.shutdown(); 
System.out.println("> Sequential tasks executor will shutdown after tasks."); 



Executors.newWorkStealingThreadPool
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System.out.println("Execution of 4 threads using 2 processors"); 
ExecutorService e = Executors.newWorkStealingPool(2); 
e.execute( new ConcurrentTask("P-One") ); 
e.execute( new ConcurrentTask("P-Two") ); 
e.execute( new ConcurrentTask("P-Three") );  
e.execute( new ConcurrentTask("P-Four") );   
e.awaitTermination(1, TimeUnit.SECONDS); // necessário fazer este thread (main) esperar 
e.shutdown(); // finaliza quando todos terminarem 
System.out.println("> All tasks done."); 



Controle da execução
• Um serviço de execução pode usar execute() para iniciar a execução de 

uma tarefa, mas para saber quando ela terminou e obter os resultados, se 
houver, é preciso usar um mecanismo de sincronização 

• Monitores, BlockingQueues, sincronizadores, etc. requerem que métodos 
de sincronização (join(), take(), await(), etc.) sejam chamados pelas 
tarefas.  

• Como não temos acesso ao thread quando usamos executores, os 
métodos tradicionais de interrupção (Thread.interrupt()) e espera pela 
finalização de um thread (join()) não estão disponíveis



Callbacks
• Outro mecanismo suportado pelo ExecutorService é o callback: objeto Future que será 

notificado quando a tarefa terminar e que guarda o resultado da tarefa (se houver).  

• Objetos Future são retornados pelos métodos submit(tarefa) de um ExecutorService 

• O Future retornado pode bloquear o thread até o fim da tarefa, através do método get() 

• get() lança InterruptedException e ExecutionException; também pode ser chamado 
com timeout e a tarefa pode ser interrompida com cancel()

Future<?> callback = executor.submit(tarefa);

callback.get(); // o thread bloqueia aqui enquanto a tarefa não terminar 
System.out.println("Tarefa concluída.");

try { 
    callback.get(10, TimeUnit.SECONDS); 
} catch (InterruptedException | ExecutionException | TimeoutException e1) { 
    callback.cancel(true); // cancela depois de esperar 10 segundos pelo resultado 
}
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Callable<V>
• Interface funcional que representa uma tarefa assíncrona 

• Similar a Runnable, mas seu método call(), diferentemente de run() pode 
retornar um valor e lançar uma exceção 

• Métodos submit() que recebem Callable<V> retornam Future<V> que 
armazena valor retornado por V call() quando a tarefa terminar.

interface Callable<V> { 
      V call() throws Exception; 
}

ExecutorService service = Executors.newCachedThreadPool(); 
Callable<Double> callableTask = () -> Math.sqrt(144); 
Future<Double> resultado = service.submit(callableTask); 
System.out.println("Resultado: " + resultado.get());



Usando Future e Callable
• Exemplo de tarefa, que abre um arquivo de texto, submetida a um serviço 

de execução; O resultado estará em fileContents.get()

ExecutorService service = Executors.newCachedThreadPool(); 

Callable<String> callableTask =  
    new FileOpener(System.getProperty("user.dir") + "/target/classes/sample.txt"); 

Future<String> fileContents = service.submit(callableTask); 

try { 

    System.out.println("\nFuture result: \n" + fileContents.get(10, TimeUnit.SECONDS));  

} catch (InterruptedException | ExecutionException | TimeoutException e) { 

    System.out.println("Execution exception, interruption or timeout. Aborting."); 

} 



FutureTask
• FutureTask implementa Future e Runnable 

• Pode ser passada como argumento de execute() em vez de submit() 

• O método execute() retorna void, mas a própria FutureTask irá guardar o 
resultado, que pode ser obtido usando get() ou get(timeout, unidade)

FutureTask<String> readFileTask = new FutureTask<String>(callableTask);

service.execute(readFileTask);

try { 
    System.out.println("\nFutureTask result: \n" + readFileTask.get()); 
} catch (InterruptedException|ExecutionException|TimeoutException e) {...};



invokeAll
ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(4); 
List<Callable<Integer>> tasks = new ArrayList<>(); 

for (int i = 0; i < 6; i++) { 
    tasks.add(() -> { 
        Utils.simulatedPause(1000); 
        return new Random().nextInt(50)+1; 
    }); 
} 

System.out.println("Will start tasks now."); 
List<Future<Integer>> results = service.invokeAll(tasks); 
System.out.println("Generated numbers (may repeat): "); 
for (Future<Integer> result : results) { 
    System.out.print("[" + result.get() + "]"); 
} 
service.shutdown(); 



InvokeAny
ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(4); 
List<Callable<Integer>> tasks = new ArrayList<>(); 

for (int i = 0; i < 2000; i++) { // will stop when any result is available 
    tasks.add(() -> { 
        Utils.simulatedPause(1000); 
        int number = new Random().nextInt(50) + 1; 
        System.out.println("Generated: " + number); 
        return number; 
    }); 
} 

System.out.println("Selected number: " + service.invokeAny(tasks)); 
service.shutdown();



CompletionService
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• CompletionService é um serviço que guarda os resultados das execuções em 
uma fila, para que sejam processadas à medida em que são concluídas 

• Tarefa é submetida para serviço que espera cada Future receber seu resultado 
e depois insere na BlockingQueue. Os clientes esperam na BlockingQueue 
usando take(). O resultado pode ser consumido imediatamente



CompletionService
• Precisa ser instanciado a partir de um thread pool 

• As tarefas devem ser submetidas ao CompletionService 

• Os objetos Future com os resultados podem ser retirados da fila quando 
prontos usando take()

List<Future<String>> futures = ... 
Runnable[] tarefas = ... 
for(int i = 0; i < tarefas.length; i++) 
     futures.add(cs.submit(tarefas[i]));

for(int i = 0; i < futures.length; i++) 
    String resultado = cs.take().get();

CompletionService<String> cs =  
    new ExecutorCompletionService<>(Executors.newFixedThreadPool(3));



CompletionService "invokeAll"
ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(3); 
List<Callable<Integer>> processors = new ArrayList<>(); 
   
for(int i = 0; i < 6; i++) { 
    processors.add(() -> { 
        Utils.simulatedPause(1000); 
        return new Random().nextInt(50)+1; 
    }); 
} 

CompletionService<Integer> cs = new ExecutorCompletionService<>(service); 
processors.forEach(cs::submit); // submete cada tarefa 

System.out.println("Generated numbers (may repeat): "); 
for (int i = processors.size(); i > 0; i--) { 
    System.out.print("[" + cs.take().get() + "]"); 
} 
service.shutdown();



CompletionService "invokeAny"
ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(3); 
List<Callable<Integer>> processors = new ArrayList<>(); 

for (int i = 0; i < 2000; i++) { // will stop when any result is available 
    processors.add(() -> { 
        Utils.simulatedPause(1000); 
        int number = new Random().nextInt(50) + 1; 
        System.out.println("Generated: " + number); 
        return number; 
    }); 
} 
CompletionService<Integer> cs = new ExecutorCompletionService<>(service); 
List<Future<Integer>> futures = new ArrayList<>(processors.size()); 
processors.forEach(proc -> futures.add(cs.submit(proc))); 
Integer result = 0; 
for (int i = futures.size(); i > 0; i--) { 
    result = cs.take().get(); 
    if (result != null) 
        break; 
} 
futures.forEach(future -> future.cancel(true)); // cancel others 
System.out.println("Selected number: " + result); 
service.shutdown();



ScheduledExecutorService
• A mesma funcionalidade de Timer e TimerTask é possível com um 

ScheduledExecutorService, com a possibilidade de controlar o 
agendamento de vários threads 

• Executors.newScheduleduledThreadPool() configura e retorna um 
objeto ScheduledThreadPoolExecutor que pode chamar métodos 
schedule() e scheduleAtFixedRate() 

• Os métodos retornam um ScheduledFuture, que é uma interface que 
estende não apenas a interface Future, mas também a interface Delayed



ScheduledExecutorService
final ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newScheduledThreadPool(1); // 1 thread 

Runnable tickTask = () -> System.out.print("tick "); 

// A scheduler for the repetitions 
ScheduledFuture<?> ticker = scheduler.scheduleAtFixedRate(tickTask, 5, 1, TimeUnit.SECONDS); 
   

// Another scheduler for cancellation 
Runnable cancelTask = () -> ticker.cancel(true); 
ScheduledFuture<?> terminator = scheduler.schedule(cancelTask, 15, TimeUnit.SECONDS); 
   
System.out.println("Will start ticking in: " + ticker.getDelay(TimeUnit.SECONDS) + " seconds."); 

System.out.println("Will cancel in: " + terminator.getDelay(TimeUnit.SECONDS) + " seconds."); 
terminator.get(); //  blocks until timed out (and ticker cancelled) 
System.out.println("\nTicks done."); 
terminator.cancel(true); // cancel terminator 
System.out.println("Terminator done."); 

scheduler.shutdown();
Will start ticking in: 4 seconds. 
Will cancel in: 14 seconds. 
tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick  
Ticks done. 
Terminator done.
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Framework de paralelismo (Fork/Join)
• O Framework Fork/Join, introduzido no Java 7, é baseado em um serviço de 

execução que tem como objetivo principal paralelizar tarefas: executar a mesma 
tarefa em paralelo usando threads e possivelmente cores/CPUs diferentes 

• Paralelismo não é a mesma coisa que concorrência onde tarefas diferentes 
rodam em threads paralelos  

• O uso do paralelismo é opcional e tem como objetivo apenas melhorar a 
performance aproveitando a infraestrutura multi-core das CPUs modernas 

• O framework Fork/Join oferece facilidades para a construção de algoritmos 
recursivos baseados na estratégia dividir e conquistar que possam ser 
executados de forma concorrente



Dividir e conquistar
V resolver(U problema) { 

    if (problema.isSimples()) 

        return resolverLocalmente(problema); 

    else { 

        V[] partes = dividirEmDois(problema); // dividir  

        V resultado1 = resolver(partes[0]);   

        V resultado2 = resolver(partes[1]);    

        return combinar(resultado1, resultado2); // conquistar 

    }   

} 



Dividir e conquistar recursivo e sequencial
public class LargestInteger { 

    public static int largest = 0; 

    public static void compute(int[] array) { 

        if(array.length > 1) { 

            int[] left  = Arrays.copyOfRange(array, 0, array.length/2); 

            int[] right = Arrays.copyOfRange(array, array.length/2, array.length); 

            compute(left); 

            compute(right); 

        } else if(array.length == 1) { 

            if(this.largest < array[0]) 

                this.largest = array[0]; 

        } 

    }  

}
LargestInteger.compute(new int[] {6, 2, 9, 4}); 

int resultado = LargestInteger.largest;}

É simples: calcule o resultado

É complexo: divida / 2 e tente de novo

Problema: achar o maior número 
de uma lista de inteiros
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ForkJoinPool



ForkJoinPool
• O ForkJoin pool é o ExecutorService usado na execução de tarefas 

ForkJoinTask, streams paralelos e CompletableFuture


• Distingue-se por usar estratégias de work-stealing, onde os threads do 
pool buscam tarefas para executar, “roubando” de outras filas 

• Uma referência pode ser obtida através de ForkJoinPool.commonPool()


• O paralelismo (máximo de threads que criados para execução paralela de 
tarefas) do pool comum = no. de processadores _1 

• Para obter essas informações:

int cores = Runtime.getRuntime().availableProcessors(); 

int paralelismo = ForkJoinPool.getCommonPoolParallelism();



Work stealing



Como executar tarefas em ForkJoinPool
• Três formas equivalentes (e bloqueantes) de executar uma tarefa 

• Uma tarefa também pode ser submetida usando os métodos não-bloqueantes 
submit(tarefa) ou execute(tarefa). Neste caso pode ser necessário chamar get() 
ou join() para sincronizar com o final da tarefa: 

• Se a tarefa não retornar valor, join() ou get() retornarão null. Neste caso join() 
também pode ser usado para esperar o final de tarefas submetidas com execute():

commonPool.execute(tarefa); 

// outros comandos 
tarefa.join(); // bloqueia até terminar, depois retorna null

commonPool.submit(tarefa);  // executa a tarefa e guarda resultado se houver 

resultado = tarefa.join();  // similar a tarefa.get() mas causa menos exceções

resultado = commonPool.invoke(tarefa); // invoke = fork (submete) + join (bloqueia) 

resultado = tarefa.invoke(); 
resultado = tarefa.fork().join();



ForkJoinTask
• Representa uma tarefa recursiva.  

• RecursiveAction e RecursiveTask<V> são similares mas apenas o 
último retorna um valor  

• CountedCompleter<V> representa árvores hierárquicas de tarefas 
recursivas



ForkJoinTask
• Tarefas precisam implementar o método compute(), com a estratégia de divisão 

e conquista 

• compute() precisa decidir o que será calculado no thread atual, e o que será 
dividido em subtarefas para submissão a outros threads 


• Implementação deve usar paralelismo apenas quando necessário; pode-se usar 
um limite (threshold) teórico. Um limite prático é o produto N*Q (N = 
quantidade de elementos, Q = custo computacional da operação) 

• Tarefas devem usar fork() para submeter subtarefas, e join() para esperar a 
conclusão das subtarefas (se necessário) e produzir resultados parciais



Exemplo: inversão de uma string



Fork e Join
• Fork cria um novo thread (similar a Thread.start()) e join() espera pelo final de 

um thread (similar a Thread.join()) 

• Tarefas recursivas geralmente criam dois novos threads (fork) para subtarefas, e 
esperam pelos dois resultados (join) 

• Podem também realizar uma das tarefas no thread atual, e outra em um thread 
novo, executando a tarefa localmente através de chamada recursiva a compute():

LargestNumberTask2 task1 = new LargestNumberTask2(left); 

LargestNumberTask2 task2 = new LargestNumberTask2(right); 

task1.fork(); // submete apenas a primeira tarefa 

int result1 = task1.join();  // espera pela primeira tarefa 
int result2 = task2.compute();  // calcula localmente a segunda tarefa 



RecursiveTask: exemplo

class LargestNumberTask2 extends RecursiveTask<Integer> { 

   final static int THRESHOLD = 5; // limite para processamento sequencial 

   final AtomicInteger largestNumber = new AtomicInteger(0); 

   final int[] numbers; 

  

   public LargestNumberTask2(int[] numbers) { 

        this.numbers = numbers; 

   } 

... 
Em uma situação real, o THRESHOLD seria 

muito maior (da ordem de 10000)

• Selecionar o maior número de um array de inteiros



Algoritmo sequencial
... 

 public void sequentialCompute(int[] array) { 

        if(array.length > 1) { 

            int[] left  = Arrays.copyOfRange(array, 0, array.length/2); 

            int[] right = Arrays.copyOfRange(array, array.length/2, array.length); 

            sequentialCompute(left); 

            sequentialCompute(right); 

        } else if(array.length == 1){ 

            largestNumber.updateAndGet(n -> n < array[0] ? array[0] : n); 

        } 

 } 

... Executado no mesmo thread (quando não houver 
ganhos em realizar o cálculo em paralelo)



compute()
... 

    @Override 

    protected Integer compute() { 

        if(numbers.length < THRESHOLD) { 

            sequentialCompute(numbers); 

        } else { 

            int[] left  = Arrays.copyOfRange(numbers, 0, numbers.length/2); 

         int[] right = Arrays.copyOfRange(numbers, numbers.length/2, numbers.length); 

         RecursiveTask<Integer> task1 = new LargestNumberTask2(left); 

         RecursiveTask<Integer> task2 = new LargestNumberTask2(right); 

         task1.fork();  // criando um thread novo para cada tarefa 

         task2.fork(); 

         int result1 = task1.join();   // esperando o final de cada tarefa 

         int result2 = task2.join(); 

         largestNumber.updateAndGet(n -> n < result1 ? result1 : n);  

         largestNumber.updateAndGet(n -> n < result2 ? result2 : n); 

        } 

        return largestNumber.get(); 

   } 

}



RecursiveTask: execução

int[] numbers = {5,2,79,5,6,4,9,23,4,1,4,64,2,56,3,66,5,2,4,11, 

                 54,1,56,2,5,44,35,8,43,36,65}; 

LargestNumberTask2 task = new LargestNumberTask2(numbers); 

int result = task.invoke(); 

System.out.println(">>> " + result + " <<<");

• O método invoke() bloqueia até que o resultado esteja disponível



RecursiveAction
• RecursiveAction é ideal para tarefas que não tem valor para retornar (ex: 

que enviam mensagens, imprimem logs, etc.) e que fazem apenas fork() 

• Pode ser usado com tarefas que não retornam valor mas usam join() para 
sinalizar o final de cada etapa 

• Mesmo sem retornar um valor, a tarefa pode produzir um valor (e guardar 
em uma variável compartilhada, ou em referências passadas como 
parâmetro). Neste caso join() pode ser usado para saber quando a tarefa 
terminou e se o resultado pode ser lido



RecursiveAction: exemplo
• Mesmo exemplo anterior, guardando o resultado em uma variável 

(AtomicInteger) enviada pelo cliente inicialmente vazia (0)

class LargestNumberTask extends RecursiveAction { 

    final static int THRESHOLD = 5; // limite para processamento sequencial 

    final AtomicInteger largestNumber; 

    final int[] numbers; 

  

    public LargestNumberTask(int[] numbers, AtomicInteger largestNumber) { 

        this.numbers = numbers; 

        this.largestNumber = largestNumber; 

    } 

  

 public void sequentialCompute(int[] numbers) { ... /* mesmo código */ } 

...



RecursiveAction: compute()
... 

     @Override 
   protected void compute() { 

        if(numbers.length < THRESHOLD) { 

            sequentialCompute(numbers); 

        } else { 
            int[] left = Arrays.copyOfRange(numbers, 0, numbers.length/2); 

            int[] right = Arrays.copyOfRange(numbers, numbers.length/2, numbers.length); 

            this.invokeAll(new LargestNumberTask(left, largestNumber),  

                           new LargestNumberTask(right, largestNumber)); 
        } 

   } 

} 

Como não precisamos computar resultados (o join() desse 
tipo de tarefa não retorna valor) o invokeAll() é mais simples.

Mesmo que fork().join()



CountedCompleter
• Usado para executar árvores de tarefas recursivas 

• addToPendingCount() incrementa um contador uma ou mais vezes 
fornecendo uma contagem das subtarefas enfileiradas (getPendingCount()) 

• A contagem é decrementanda cada vez que a subtarefa executa tryComplete() 

• Quando a contagem de pendências chega a zero, onComplete() é executado e 
um resultado pode ser disponibilizado em getRawResult() 

• onComplete() pode ser usado pelas subtarefas para combinar seus resultados 
com o resultado da tarefa pai



CountedCompleter: exemplo



CountedCompleter: exemplo
class LargestNumberTask3 extends CountedCompleter<Integer> { 
    private enum Level { MATRIX, LINE, NUMBER }; 
    private final AtomicInteger largestNumber = new AtomicInteger(0); 
    private final int[][] matrix; 
    private final Level level; 

    LargestNumberTask3(CountedCompleter<Integer> parentTask, int[][] matrix, Level level) { 
        super(parentTask); 
        this.matrix = matrix; 
        this.level = level; 
    } 

    public LargestNumberTask3(int[][] matrix) { 
        this(null, matrix, Level.MATRIX); 
    } 
... 

Construtor usado internamente para criar 
subtarefas: passa o array e uma referência para 
o completer pai (é null no completer raiz)

Construtor usado pelo programa cliente, e 
passa apenas o array que será pesquisado



compute()
... 
    @Override 
    public void compute() { 
        switch(level) { 
        case MATRIX: 
            Arrays.stream(matrix).forEach(n -> { 
                LargestNumberTask3 lineTask =  
                    new LargestNumberTask3(this, new int[][] {n}, Level.LINE); 
                lineTask.fork(); 
                addToPendingCount(1); // incrementa o contador 
            }); 
            break; 
        case LINE: 
            Arrays.stream(matrix[0]).forEach(n -> { 
                LargestNumberTask3 numberTask =  
                    new LargestNumberTask3(this, new int[][] {{n}}, Level.NUMBER); 
                numberTask.fork(); 
                addToPendingCount(1); // incrementa o contador 
            }); 
            break; 
        case NUMBER: 
            largestNumber.updateAndGet(n -> n < matrix[0][0] ? matrix[0][0]  : n); 
            break; 
        } 
        tryComplete(); // decrementa o contador (se 0, executa onCompletion()) 
    }  
...

Cria subtarefas nos 
níveis MATRIX e LINE

Compara o único elemento do array com o 
maior valor armazenado até o momento.



onCompletion() e getRawResult()
... 
    @Override 
    public void onCompletion(CountedCompleter<?> completer) { 
        LargestNumberTask3 parent = (LargestNumberTask3)this.getCompleter(); 
        if(parent != null) 
            parent.largestNumber  
               .updateAndGet(n-> n < largestNumber.get() ? largestNumber.get() : n); 
        System.out.println(level + ": "  
                + Arrays.deepToString(matrix) ", L: " + largestNumber); 
    } 

    @Override 
    public Integer getRawResult() { 
        return largestNumber.get(); 
    } 
} getRawResult() contém valor que deve ser retornado 

pelo método get(), join() ou invoke() da tarefa

Compara maior número encontrado pela 
subtarefa com o número armazenado na tarefa 

pai; se maior, atualiza valor na tarefa pai

Quando o contador chega a zero em uma 
subtarefa, o onCompletion() é chamado



Execução
int[][] numbers = { 

    {5,18,41,23}, 

    {6,23,37,19}, 

    {2, 3,46,51}, 

    {9, 8,13,12}, 

}; 

LargestNumberTask3 task =  
    new LargestNumberTask3(numbers); 

System.out.println("Result: "  
    + task.invoke());

NUMBER: [[12]], L: 12 

NUMBER: [[5]], L: 5 

    ... + 12 linhas 

NUMBER: [[41]], L: 41 

NUMBER: [[13]], L: 13 

LINE: [[5, 18, 41, 23]], L: 41 

LINE: [[6, 23, 37, 19]], L: 37 

LINE: [[9, 8, 13, 12]],  L: 13 

LINE: [[2, 3, 46, 51]],  L: 51 

MATRIX: [[5, 18, 41, 23],  
         [6, 23, 37, 19],  
         [2, 3, 46, 51],  
         [9, 8, 13, 12]], L: 51 

Result: 51



Configuração de ForkJoinPool
• Um ForkJoinPool novo pode ser usado para configurar paralelismo, thread 

factory,  exception handler e o modo de consumo das tarefas (FIFO ou LIFO)

ForkJoinPool pool1 = new ForkJoinPool();   // paralelismo = no. de processadores 
ForkJoinPool pool2 = new ForkJoinPool(32); // paralelismo = 32 

ForkJoinPool pool3 = new ForkJoinPool( 

    7,  // paralelismo = 7 

    pool -> { final ForkJoinWorkerThread worker =  

                ForkJoinPool.defaultForkJoinWorkerThreadFactory.newThread(pool); 

              worker.setName("{Th-" + worker.getPoolIndex() + "}"); 

              return worker; },  

   (th, ex) -> System.out.println(ex.getClass() + "@" + th.getName(),  

   false); // consumo de tarefas nunca finalizadas com join(); false = LIFO



Configuração do pool comum
• ForkJoinPool.common() afeta todas as aplicações que estão rodando na JVM 

• Pode ser configurado através de propriedades do sistema (-Dpropriedade=valor) 
ou no início de main(), antes que qualquer pool seja usado:  

    System.getProperties().setProperty("propriedade", "valor"); 

• As propriedades configuram paralelismo, permitem atribuir um ThreadFactory e 
um UncaughtExceptionHandler: 

• java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism 

• java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.threadFactory 

• java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.exceptionHandler



Quando usar paralelismo
• É opcional. Único ganho é performance e serve apenas a tarefas 

paralelizáveis (independentes, associativas, preferencialmente stateless) 

• Decisão de usar paralelismo deve considerar limites bem superiores aos 
usados nos exemplos e basear-se em medições 

• Ganhos só acontecem depois que produto N*Q da quantidade de elementos 
a processar (N) e complexidade computacional da tarefa (Q) atinge certo limite 

• Típico: considerar a paralelização quando N*Q for maior que 10000 

• A forma mais comum de usar ForkJoinPool é não usá-lo diretamente: 
CompletableFuture e métodos parallel() da API de streams usam por default



Streams paralelos
• Operações de um stream podem ser despachadas para execução paralela 

• Útil para operações que fazem uso intensivo da CPU (produto N*Q alto) mas 
não para tarefas que não sejam independentes e que produzam efeitos 
colaterais (ex: operações de I/O) 

• Quando um stream é criado ele é sempre sequencial, a menos que seja obtido 
através de uma chamada a parallelStream() 

Stream<Integer> paralelo = IntStream.of(1,2,3,4).parallelStream(); 

• Um stream existente pode ser transformado em um stream paralelo através 
do método parallel() 

stream.filter(...).parallel().map(...).reduce(...);



Quando usar streams paralelos
• parallel() e parallelStream() foram criados para facilitar a escolha entre 

processamento sequencial ou paralelo ao executar uma operação que possa se 
beneficiar do paralelismo.  

• Permite encapsular a decisão de usar um stream paralelo ou sequencial, levando 
em conta um limite (THRESHOLD) calculado a partir do custo computacional 
(produto N*Q) da tarefa e tamanho dos dados

public String search(String word) { 
    return searchStream().anyMatch(s -> s.contains(word)); 
} 
private Stream searchStream() { 
    if (THRESHOLD < data.length * OP_COST)  
        return data.stream() 
    return data.parallelStream(); 
}    



Quando usar streams paralelos
• Raramente. Uso desnecessário piora a performance e introduz bugs  

• A API não garante que expressões que funcionam sequencialmente, 
continuarão a funcionar se o stream for paralelo 

• Para que uma operação possa ser usada em um stream paralelo, ela deve 
ser independente (a computação de cada elemento não afeta nem é 
afetada por outros elementos) com estruturas de dados fáceis de dividir  

• O ideal é que as operações sejam stateless e associativas 

• Se houver necessidade de bloquear threads, todo o benefício de 
performance que poderia ser obtido com o paralelismo é perdido
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API CompletableFuture
• API de execução assíncrona, funcional, baseada em fluxos de dados reativos 

introduzida no Java 8 

• Consiste da interface CompletionStage e sua implementação: a classe 
CompletableFuture.  

• Possui mais de 70 métodos.  

• Métodos recebem interfaces funcionais e retornam CompletionStage 
(podem ser concatenados) 

• Programação similar a API de streams (mas usa push, em vez de pull)



CompletionStage

CompletableFuture<V>

CompletionStage<V>Future<V>

• Um CompletableFuture é um Future e também um CompletionStage: 
interface que representa uma computação possivelmente assíncrona 

• Um CompletableFuture é corrente de CompletionStages concatenados. 

• Cada CompletionStage executa uma etapa da tarefa. Cada etapa é executada 
quando a anterior termina, podendo usar seu resultado como entrada.

CompletionStage CompletionStage CompletionStage



CompletionStage
• O primeiro elemento da corrente deve ser uma tarefa descrita pela 

interface funcional Runnable ou Supplier<T>.  

• Os estágios seguintes podem conter tarefas descritas pelas seguintes 
interfaces funcionais: 

• Consumer<T> (se não retornam valor) 

• Function<T,R> (se recebem valor e retornam outro) 

• Runnable (se não recebem nem passam valor adiante)



Concatenação de estágios

CompletableFuture 
supplyAsync 

() -> event.get() 

CompletionStage 
thenApply 

x -> x * x

CompletionStage 
thenAccept 

x -> System.out.println(x)

CompletionStage 
thenRun 

() -> System.out.println("Done!")

triggers

triggers

triggers

• A execução de um estágio é 
disparada pela conclusão de 
um estágio anterior 

• Também pode esperar dois 
estágios ou um dentre dois 
estágios anteriores 

• Também é possível combinar 
resultados.

Um evento pode completar um 
CompletableFuture chamando 

complete(valor)



Como criar um CompletableFuture
• Usando o construtor default 

CompletableFuture<Integer> trigger = new CompletableFuture<>(); 

• CompletableFuture pode ser completado explicitamente usando 
complete(valor) ou completeAsync(Supplier) 

    trigger.complete(5); 

• Um callback (esperando no get()) que executará depois do complete()
new Thread(() -> { 
    try { 
        System.out.println("Resultado da tarefa: " + trigger.get()); 
    } catch (InterruptedException | ExecutionException e) { ... } 
}).start();



Como criar um CompletableFuture
• Usando métodos de fábrica e uma tarefa Runnable ou Supplier<V> 
• CompletableFuture.runAsync( Runnable tarefa) 


• CompletableFuture.supplyAsync( Supplier<T> tarefa)

CompletableFuture<Void> cf1 = CompletableFuture.runAsync(() -> { 
    for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) 
        if (i % 100_000_000 == 0) 
            System.out.print("2"); 
});

CompletableFuture<String> cf2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> { 
    StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
    for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) 
        if (i % 100_000_000 == 0) 
            builder.append((char)(new Random().nextInt(26) + 'A')); 
    return builder.toString(); 
});



Estágios iniciais

()

void R res

Runnable
«interface»

void run()

Supplier<R>
«interface»

R get()

CompletionStage 

runAsync 
() -> void

CompletionStage 

supplyAsync 
() -> r

()



thenRun
• Recebe interface funcional Runnable 

                                                       run() 

• Tarefas podem não recebem resultado e não produzem 

• Um estágio thenRun pode ser usado para callbacks que não dependem 
de valores de tarefas anteriores 

CompletableFuture.runAsync(() -> { 
    for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) 
        if (i % 100_000_000 == 0) 
            System.out.print("2"); 
}).thenRun(() -> System.out.println("DONE")); 



thenAccept
• Recebe interface funcional Consumer<T> 

                                                       accept(T valor) 

• Tarefas podem receber um resultado (mas não produzem) 

• Um estágio thenAccept pode ser usado no final de uma cadeia

CompletableFuture.supplyAsync(() -> { 
    StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
        for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) 
            if (i % 100_000_000 == 0) 
                 builder.append((char)(new Random().nextInt(26) + 'A')); 
    return builder.toString(); 
}).thenAccept(result -> System.out.println("Result is: " + result));



thenApply

TagOperations to = new TagOperations(); 
CompletableFuture.supplyAsync(() -> "text") 
    .thenApply(s -> to.tag("p", s)) 
    .thenApply(s -> s.concat("\n")) 
    .thenApply(s -> "\n".concat(s)) 
    .thenApply(s -> to.tag("div", s)) 
    .thenAccept(s ->  
        System.out.println("Result:\n" + s));

class TagOperations { 
  String tag(String tagName,  
             String contents) {...} 
  String unTag(String taggedText) {...} 
}

• Recebe interface funcional 
Function<T,R> 
    R apply(T valor)  

• Tarefas podem receber um 
resultado e produzir outro. 

• Vários estágios thenApply 
podem ser concatenados



Estágios intermediários

()

void

T val

void R res

T val

Runnable
«interface»

void run()

Consumer<T>
«interface»

void accept(T val)

Function<T,R>
«interface»

R apply(T val)

CompletionStage 

thenRun 
() -> void

CompletionStage 

thenAccept 
t -> void

CompletionStage 

thenApply 
t -> r



Estágios síncronos
• Cada estágio é executado no mesmo 

thread do estágio anterior, exceto se o 
método terminar em Async 

• Um estágio inicia apenas quando o 
estágio anterior termina (isto vale para 
estágios comuns e Async).  

• Se o estágio anterior produzir um 
resultado, o valor poderá ser usado pelo 
estágio seguinte

main

future

future.join()

forkjoin-pool

thread-1

complete()

complete()

complete()

complete()

complete()

thenAccept 

supplyAsync 

thenApply 

thenApply

thenApply



main

future

future.join()

forkjoin-pool

thread-1

forkjoin-pool

thread-2

forkjoin-pool

thread-3

complete()

complete()

complete()

complete()

complete()

thenAccept 

supplyAsync 

thenApply 

thenApplyAsync 

thenApplyAsync 

Estágios 
Async

• Se o método terminar em 
Async, o a tarefa é 
executada em novo thread 

• Mesmo em threads 
diferentes, um estágio 
seguinte só inicia quando o 
anterior é completado



Execução simultânea

main

future

forkjoin-pool

thread-1

forkjoin-pool

thread-2

supplyAsync 

thenApply 

thenApplyAsync 

future

thenApply 
future

complete()

complete()

complete()

main

future

forkjoin-pool

thread-1

supplyAsync 

thenApply 
future
future

complete()

complete()

complete()

• É possível em estágios Async que fazem parte de correntes diferentes



Escolha do ExecutorService
• Os métodos Async permitem a escolha do serviço de execução 

(ExecutorService) que será usado pela tarefa

ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); 
CompletableFuture.supplyAsync(() -> loadFile("dictionary.csv")) 
.thenApply(data -> csvParser.parse(data))   
.thenApply(data -> dataVizGenerator.lineChart(data))   
.thenAcceptAsync(chart -> workspace.display(chart), executor);

main thread

fork-join-pool thread

executor thread



Exceções

• Se um CompletionStage provocar uma exceção, ela será encapsulada 
dentro de uma CompletionException  

• A exceção é propagada pelos CompletionStages que vierem depois.  

• isCompletedExceptionally() retornará true  

• Se get() for chamado será lançada uma ExecutionException



exceptionally
• Funciona como bloco catch 

• Recebe Function<Throwable, T> 

• Pode substituir exceção por um valor válido

CompletableFuture.supplyAsync(()->1/0) 
                 .exceptionally(e->0) 
                 .thenAccept(n->System.out::println));



handle
• Recebe BiFunction<T, Throwable, R>  

• Etapa completa normalmente e repassa resultado adiante.  

• Se houver exceção, resultado é null, mas exceção poderá ser utilizada.  

• Se a operação completar normalmente, a exceção será null.

CompletableFuture.supplyAsync(()->1/0) 
    .handle((data, error) -> { 
        if(error != null) { 
            return 0; 
        } else return data; 
    }) 
    .thenAcceptAsync(s -> System.out.println("Result:" + s));



whenComplete
• Recebe um BiConsumer<T, Throwable>  

• Não tem como tratar a exceção (alterar o valor que é passado adiante)

CompletableFuture.supplyAsync(()->1/0) 
    .whenComplete((data, error) -> { 
        if(error != null) {  
            System.out.println("Error: " + error);  
        } 
    }) 
    .exceptionally(e -> 0) 
    .thenAccept(n->System.out::println));



Estágios que capturam exceções

void R r

BiConsumer<T,U>
«interface»

void accept(T val, Throwable e)

BiFunction<T,Throwable,R>
«interface»

R apply(T val, Throwable e)

CompletionStage 

exceptionally 
e -> r

CompletionStage 

whenComplete 
(t, e) -> void

CompletionStage 

handle 
(t, e) -> r

T val Throwable eThrowable e

Function<Throwable,R>
«interface»

R apply(Throwable e)

R r

T val Throwable e



CompletionException

• Exceções são encapsuladas em CompletionException (podem ser 
extraídas usando getCause()) 

• Nas expressões dos métodos exceptionally() e handle() a exceção é 
automaticamente desempacotada

java.util.concurrent.CompletionException

getCause()java.io.IOException



Desempacotamento automático

java.io.IOException

CompletionStage 
thenApply 

out -> out.println("text")

CompletionStage 
exceptionally 

e -> System.out.println(e)

CompletionStage 
thenApply 

out -> out.println("text")

CompletionStage 
handle 

(d,e) -> System.out.println(e)

java.io.IOException

java.io.IOException

java.io.IOException

CompletionStage 
thenApply 

out -> out.println("text")

CompletionStage 
whenComplete 

(d,e) -> System.out.println(e)

java.io.IOException

j.u.c.CompletionException

• IOException provocada em um estágio e automaticamente desempacotada 
em exceptionally() e handle(), mas não em whenComplete()



Combinação AND
• Estágios que esperam que dois estágios anteriores completem 

• runAfterBoth() 

• thenAcceptBoth() 

• thenCombine()

CompletableFuture<String> future1 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "Hello"); 

CompletableFuture<String> future2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "World"); 

future1.runAfterBoth(future2, ()-> System.out.println("future1 e future2 terminaram!")); 

future1.thenAcceptBoth(future2, (f1,f2)->  

                      System.out.println("Result: " + f1 + " " + f2 + "!"))); 

CompletableFuture<Integer> future3 = future2.thenApply(s -> s.length()); 

CompletableFuture<Integer> future4 =  

        future1.thenCombine(future3, (f1,f3)-> f1.length() + f3); 



Combinação AND

()

void void R res

Runnable
«interface»

void run()

BiConsumer<T,U>
«interface»

void accept(T val1, U val2)

BiFunction<T,U,R>
«interface»

R apply(T val1, U val2)

CompletionStage 

runAfterBoth 
() -> void

CompletionStage 

thenAcceptBoth 
(t, u) -> void

CompletionStage 

thenCombine 
(t, u) -> r

T val1 U val2 T val1 U val2



Combinação OR
• Estágios que esperam que um, dentre dois estágios anteriores, complete 

• runAfterEither() 

• acceptEither()


• applyToEither()

future1.runAfterEither(future2,  

                       () -> System.out.println("Terminou future1 ou future2"));

future1.acceptEither(future2,  

                     s -> System.out.println(s)); // imprime “Hello” ou “World”

future1.applyToEither(future2, s -> s.toUpperCase()) 

       .thenAccept(s -> System.out.println(s));     // imprime “HELLO” ou “WORLD”



Combinação OR

()

void void R res

T val

CompletionStage 

runEither 
() -> void

CompletionStage 

acceptEither 
t -> void

CompletionStage 

applyToEither 
t -> r

T val

Runnable
«interface»

void run()

Consumer<T>
«interface»

void accept(T val)

Function<T,R>
«interface»

R apply(T val)



Composiçao de estágios
• thenCompose()


• Análogo ao método flatMap() de Stream

CompletionStage 

thenCompose 
t -> stage

CompletionStage stage

T val

Function<T,CompletionStage>
«interface»

CompletionStage apply(T val)
CompletableFuture<String> stage1 =  
    new CompletableFuture<>(); 
CompletableFuture<String> stage2 =  
    CompletableFuture.supplyAsync(() -> "World"); 
   
CompletableFuture<CompletableFuture<String>> stage3 =  
    stage1.thenApply(s1 ->  
        stage2.thenApply(s2 -> s1 + s2.toUpperCase())); 
stage3.thenAccept(cf -> System.out.println("S3: " + cf.join())); 
   
CompletableFuture<String> stage4 =  
    stage1.thenCompose(s1 ->  
        stage2.thenApply(s2 -> s1 + s2.toUpperCase())); 
stage4.thenAccept(s -> System.out.println("S4: " + s)); 

stage1.complete("Hello, "); 
stage1.join(); 



Combinação e seleção de CompletableFutures

• anyOf() retorna CompletableFuture que é completado assim que um dos 
CompletableFutures da lista completar 

• allOf() retorna CompletableFuture que é completado quando todos os 
CompletableFutures da lista completarem. 

List<CompletableFuture<?>> fs = List.of(f1, f2, f3, f4); 
CompletableFuture<?>[] array = fs.toArray(new CompletableFuture[fs.size()]);

CompletableFuture<List<?>>> resultados = CompletableFuture.allOf(array) 
    .thenApply(v  -> fs.stream().map(f -> f.join()) 
                       .collect(Collectors.toList()));

CompletableFuture<?> anyFuture = CompletableFuture.anyOf(array));



Outros métodos
• completedFuture(valor) 


• Retorna um CompletableFuture já completo e com o valor passado 
como argumento. Útil para a construção de testes. 

• completeExceptionally(throwable) 

• Chamadas a get(), join() e similares lançam exceção passada como 

argumento, se CompletableFuture ainda não tiver completado a tarefa 

• obtrudeValue(valor) e obtrudeException(throwable)  

• Forçam retorno de valor diferente para get(), join() ou lançamento de 
exceção diferente, independente da tarefa ter sido completada ou não
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