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Apresentação 
Este material é uma seleção de tópicos relacionados à concorrência e paralelismo em Java 8 

inicialmente elaborados especialmente para este treinamento. Foram usados capítulos sobre 
threads, concorrência e modelo de memória de Java usados em treinamentos e apostilas anteriores, 
atualizada com os recursos mais modernos do Java 8: lambdas, streams e execução assíncrona.  

Vários exemplos de código usados ao longo do curso estão disponíveis em repositório GitHub, e 
durante o curso novos materiais (soluções dos exercícios) serão transferidos.  

Como Java 8 é um tema ainda novo para muitos programadores, foram incluídos dois apêndices 
sobre o tema. Apêndice 1 cobre a sintaxe de expressões lambda e referências de métodos. Apêndice 
2 traz um breve tutorial sobre Streams em Java, cobrindo as principais estruturas. O Apêndice 3 
contém um breve tutorial sobre coleções (incluindo também Object e Comparable) já que são pre-
requisitos fundamentais para os tópicos que serão abordados. 

Este curso não tem a intenção de aprofundar aspectos gerais de concorrência e paralelismo, 
como arquiteturas, padrões, design, algoritmos, etc. O foco é na linguagem Java e nas ferramentas 
que ela oferece para implementar aplicações concorrentes. Os tópicos de concorrência serão 
abordados apenas dentro desse contexto. 

Os exemplos e exercícios estão disponíveis nos projetos java.threads e java.concurrency do 
repositório GitHub github.com/helderdarocha/java8-course.  

É possível que ao longo do curso seja necessário realizar ajustes, simplificar alguns temas ou 
aprofundar outros. Após o curso este material será atualizado para incorporar ideias que surgirem 
durante o treinamento. Críticas e sugestões são bem-vindas. Se algo estiver confuso, me avisem que 
tentarei descobrir uma forma melhor de abordar o tema. 

 

Helder da Rocha 
helder@argonavis.com.br 

2 de junho de 2015 
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1 Introdução 
Thread é o nome dado a um programa (uma sequência de instruções) em execução. A palavra 
thread, em português, significa linha (de costura). Um thread é portanto uma linha contínua de 
execução, uma sequência de instruções que pode, potencialmente, executar em paralelo com outros 
threads. Apesar de ser uma sequência contínua, um thread não precisa executar inteiro de uma vez. 
Ele pode ser interrompido quantas vezes for necessário, sempre continuando do ponto onde parou.  

Um thread pode acontecer de forma exclusiva (como único programa executando em uma CPU), 
concorrente (sendo constantemente interrompido para revezar a CPU com outros programas) ou 
paralela (ocupando uma CPU em um sistema com múltiplos processadores, e executando 
simultaneamente com outros programas, sem interrupções). A Figura 1.1 abaixo ilustra essas três 
situações: 

 
Figura 1.1 Threads executando de forma exclusiva (sequencialmente, em um único processador), concorrente (ocupando um 

único processador de forma alternada), e paralela (executando simultaneamente, em cores ou processadores paralelos). 

A execução paralela só é possível em sistemas que possuem múltiplas unidades de 
processamento (CPUs). Isto ocorre em computadores que têm mais de um processador (múltiplos 
chips), ou em processadores que disponibilizam mais de um núcleo (core) de processamento. Em 
2015 a maior parte dos computadores pessoais tinham processadores com pelo menos dois cores, e 
alguns já rodavam com 16 cores. Para o sistema operacional, é comum o nível de paralelismo 
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aparecer dobrado, devido à tecnologia de hyper-threading empregada pela maior parte dos 
processadores que simula 2 CPUs para cada core. Portanto, em um computador quad-core (com 4 
CPUs físicas) o sistema enxerga 8 CPUs lógicas.  

Um programa pode rodar sequencialmente em um computador com múltiplas CPUs. Esse é o 
comportamento default. Mas ele também pode criar threads adicionais que irão executar de forma 
concorrente ou paralela. Dependendo da natureza da aplicação, isto poderá melhorar a sua 
performance, e pode ser essencial para o seu funcionamento (ex: aplicações gráficas, aplicações de 
rede). Por outro lado, o uso de threads aumenta consideravelmente a complexidade, exigindo o uso 
de mecanismos especiais de sincronização para garantir a ordem de execução e proteção de dados 
compartilhados.  

A programação com threads possui regras próprias, padrões e recomenda até mesmo paradigmas 
diferentes. Mesmo que seu programa nunca crie um thread, você pode estar usando uma biblioteca 
ou framework que cria threads, e precisa estar atento às consequências. Escrever código imune a 
threads (thread-safe) requer o controle do acesso ao seu estado, especialmente estado mutável e 
compartilhado. Java possui suporte nativo à programação com threads e recursos para lidar com 
alguns dos problemas da programação concorrente. É objeto deste tutorial explorar esses recursos. 
Ele está dividido em duas partes.  

Na primeira parte apresentaremos a infraestrutura fundamental que consiste da classe Thread,  a 
interface Runnable, as palavras-chave synchronized e volatile, e os métodos wait(), notify() e 
notifyAll() da classe Object. Essa infraestrutura já é suficiente para construir qualquer programa 
concorrente. É uma API fundamental, de baixo nível, adequada para tarefas simples, mas que pode 
tornar-se excessivamente complexa quando for necessário controlar muitos threads. Ela oferece 
recursos para garantir a ordem de execução nas situações onde isto altera o funcionamento do 
código, travas exclusivas para evitar que recursos sejam modificados simultaneamente por threads 
paralelos, e mecanismos para forçar um thread a esperar por outro antes de continuar e notificar 
threads que esperam quando a CPU está livre, evitando problemas que típicos da programação 
concorrente como condições de concorrência (race condition) impasses (deadlock), loops infinitos 
(livelocks), inanição (starvation) e outros. Essas tarefas não são triviais, e realizá-las incorretamente 
pode resultar em programas lentos, que não respondem, que travam, que corrompem dados e que 
funcionam de forma imprevisível. 

Na segunda parte conheceremos a biblioteca de concorrência do Java (java.util.concurrent), 
que inclui classes e interfaces para construir aplicações concorrentes e implementa os principais 
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padrões de design para programação com threads através de várias estruturas de dados, classes e 
interfaces (introduzidas a partir da versão 5 do Java, e depois aumentadas nas versões 7 e 8). Através 
delas é possível construir e utilizar pools de threads concorrentes e paralelos, serviços de 
agendamento, mecanismos de call-back síncronos e assíncronos, bloqueantes e não-bloqueantes, 
diversos tipos de sincronizadores, objetos imutáveis, coleções com algoritmos concorrentes, e até 
mesmo paradigmas mais modernos como programação funcional e reativa, que ajudam reduzir a 
complexidade dasa aplicações concorrentes e paralelas. 
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Parte 1: Fundamentos de threads em Java 

2 Criação de threads 

2.1 A classe Thread 
Threads em Java são representados pela classe java.lang.Thread. Qualquer programa em Java 

possui pelo menos um thread, que é a sequência de instruções que começa e termina no método 
main() da aplicação. Este thread é chamado de “main” thread. Você pode obter uma referência a 
esse thread usando o método estático Thread.currentThread() dentro do main() ou qualquer 
método chamado diretamente por main(): 

Thread principal = Thread.currentThread(); 

Com a referência você pode chamar métodos de instância da classe Thread. Por exemplo,  o nome 
do thread é uma string obtida através de getName(): 

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

que imprime: 
Nome do thread: main 

Você pode também simplesmente imprimir o valor da referência (que chamará automaticamente 
seu método toString) e obter uma string contendo o nome, a prioridade do thread e o grupo de 
threads ao qual pertence (que também se chama main). Por exemplo: 

System.out.println("Thread toString(): " + principal); 

que imprime: 

Thread toString():  [main, 5, main] 

2.2 A interface Runnable 
A partir do thread main, podemos criar outros threads. Esses threads irão rodar em paralelo ou 

disputar a CPU com o thread principal. Todo thread precisa ter um código (uma sequência de 
instruções) para executar. Para que um programa em Java seja executado pela máquina virtual é 
necessário criar uma classe que implemente método static void main(String[]), onde estará o 
código que irá rodar o thread principal. De forma análoga, para executar threads novos, é preciso 
criar uma classe que implemente a interface java.lang.Runnable, colocando o código do thread 
dentro do seu método void run(). 
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A interface java.lang.Runnable é uma interface funcional, ou seja, possui apenas um método: 
void run(). Você pode implementar Runnable de várias maneiras, usando uma classe comum, 
usando classes anônimas ou expressões lambda. Vamos começar usando uma classe comum, que 
permite criar um programa que pode ser reusado por vários threads: 

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()); 

    } 

} 

O método run() acima tem o mesmo papel que o main() em uma classe Java executável: ele 
contém o código que será chamado quando um thread for iniciado. Portanto, é possível rodar o 
código acima em um thread concorrente ao thread principal. Mas também é possível usá-lo como 
qualquer outro objeto qualquer. Vamos fazer um programa simples para criar e executar esse 
objeto: 

public class ThreadExampleSync { 

    public static void main(String[] args) { 

        Runnable paralelo = new RunnableHelloWorld(); 

        paralelo.run(); 

        System.out.println("Thread principal: " + Thread.currentThread().getName()); 

       } 

} 

Executando o programa, obtemos o resultado abaixo: 
Hello world paralelo! 

Eu sou o thread: main 

Thread principal: main 

O que aconteceu aqui? Criamos algum novo thread? Aparentemente não. Simplesmente 
chamamos o método run() de um objeto a partir do main() como já fizemos em outras situações. O 
thread é o mesmo. Apenas usamos a referência Runnable, e executamos um método de uma 
implementação dessa interface, mas ainda dentro do próprio thread main. 

Para criar um thread precisamos primeiro criar um objeto da classe Thread. Imagine um objeto da 
classe Thread como uma mini JVM. Você passa um programa em Java para uma JVM e ela 
automaticamente executa o método main(). De forma análoga você passa um programa Runnable 
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para um objeto Thread e ele automaticamente roda o run(). No caso de Thread, o objeto Runnable é 
passado no construtor: 

Thread t1 = new Thread(paralelo); 

O próximo passo é executar. Objetos Thread também implementam Runnable e possuem um 
método run(), mas chamá-lo diretamente simplesmente chama o run() de Runnable no mesmo 
thread. Para disparar uma nova execução é preciso chamar o método start() do objeto Thread. 
Vamos alterar o programa acima para usar um objeto Thread: 

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()); 

    } 

} 

Executando o programa, temos o seguinte resultado: 
Thread principal: main 

Hello world paralelo! 

Eu sou o thread: Thread-0 

Veja que agora o método run() executou em outro thread (chamado de Thread-0, que é um nome 
gerado automaticamente por default). O resultado parece o mesmo porque o programa é muito 
curto mas veja que a última linha do código, que imprime o nome do thread principal imprimiu 
primeiro, apesar de aparecer depois de t1.start(). É provável que ela continue imprimindo antes 
independente da sua posição no código.  

Experimente acrescentar mais linhas no main() e no run() e veja o que acontece (exercício 1). O 
resultado dependerá de vários fatores, principalmente do sistema operacional que você está usando, 
que é quem controla o agendamento de threads.  

Threads normalmente executam tarefas demoradas, muitas vezes repetindo ou esperando dentro 
um loop. A JVM terminará normalmente apenas quando não houver mais threads rodando. É 
possível que um thread criado dure mais que o main, mesmo que haja instruções depois do start() 
como mostrado na Figura 2.1. 



 2 Criação de threads 

c b a Helder da Rocha 2013/2017  w 19 

 
Figura 2.1  Execução de um novo thread a partir do thread "main". A palavra “Fim” será provavelmente impressa antes que o 

loop comece a imprimir números. O thread main provavelmente terminará antes do Thread-0. 

O nome de um thread pode ser alterado (isto é normalmente feito antes da sua execução), usando 
o método setName(string). Além do nome pode-se também obter um ID (read-only) para o thread, 
usando getId(). O ID é um número inteiro (long) que é atribuído sequencialmente a cada thread 
criado pela aplicação. Esse número é unívoco não tem relação com o número sequencial gerado 
para os nomes default dos threads (Thread-0, Thread-1, etc.) 

2.3 Outras formas de criar threads 
É possível também criar um thread estendendo a classe Thread diretamente, sem implementar 

Runnable e sobrepondo seu método run(), que é vazio. Neste caso os métodos de instância como 
getName() não precisam chamar Thread.currentThread() e o método start() pode ser chamado 
diretamente na instância da subclasse de 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()); 

 } 

} 
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A solução acima é adequada a situações muito simples, ou para uso em testes unitários. Usar 
Runnable oferece uma melhor separação de responsabilidades e mais flexibilidade e reuso. Mas 
muitas vezes o código de um thread (a implementação de Runnable) é muito simples e será usado 
uma única vez. Nesses casos pode-se usar uma classe interna, uma classe anônima, ou ainda 
expressões lambda.  

No exemplo abaixo a implementação de Runnable foi definida como uma classe interna local ao 
método: 

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()); 

    } 

} 

Como a classe é local e usada apenas uma vez, a implementação da interface poderia ser passada 
diretamente como argumento do construtor de Thread, usando a sintaxe de 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()); 

    } 

} 

Mas a sintaxe pode ser ainda mais compacta. Como Runnable é uma interface funcional (possui 
um único método), o mesmo código pode ser escrito usando expressões lambda, mantendo apenas 
o conteúdo de run(): 

public class ThreadExampleAsync4 { 

    public static void main(String[] args) { 

        Thread t1 = new Thread(() -> System.out.println("Hello world paralelo!")); 
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        t1.start(); 

        System.out.println("Thread principal: " + Thread.currentThread().getName()); 

    } 

} 

O resultado nos três casos é idêntico, mas nem toda implementação de Runnable como classe 
anônima pode ser traduzida para lambda, e nem toda implementação de classe comum pode ser 
traduzida para classes anônimas, devido a restrições de cada sintaxe. 

2.4 Exercícios 
1. Experimente com o exemplo mostrado fazendo as seguintes alterações: 

a. Crie três threads, usando a mesma instância do objeto Runnable. Escreva código para 
imprimir informações (ex: “Fim”) no método main depois das chamadas start(). Veja 
quem executa primeiro. 

b. Use instâncias novas do objeto Runnable em cada thread (isto não deve mudar nada, se o 
método run() usar apenas variáveis locais.) 

c. Escreva três tarefas (classes) que implementam Runnable diferentes, e inicie cada uma em 
um thread diferente. Em cada uma imprima o nome do thread e um nome que identifique 
a tarefa, no final. Faça com que cada uma delas rode um loop (não imprima nada) para que 
durem tempos diferentes.  

2. Crie uma implementação de Runnable que receba no seu construtor dois argumentos: um 
nome (String) e um intervalo de tempo em milissegundos (long). Por exemplo, a 
implementação de Runnable poderia ser criada desta forma: 

Runnable tarefa = new TarefaPeriodica("Contando carneirinhos", 1000); 

O método run() deve ser implementado de forma que a String seja impressa periodicamente 
na tela, esperando um tempo fixo correspondente ao long recebido. A chamada acima iria 
repetir o texto “Contando carneirinhos” a cada segundo. Escreva um método main() para 
testar a aplicação com 3 threads, cada um deles contendo um texto diferente, e uma espera 
diferente (varie entre 500 e 2000). 

3 Controle de threads 

3.1 Interrupção de um thread: interrupt() 
Vimos que é muito fácil criar e iniciar um thread. E para interrompê-lo? Uma vez iniciado, um 

thread só termina (normalmente) quando seu método run() terminar. Se run() chamar vários outros 
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métodos que executem tarefas demoradas no thread criado, é provável que o thread main termine 
bem antes. Mas existem diversas maneiras de interferir na execução de um thread, abreviando ou 
estendendo o tempo de sua execução. Uma dessas técnicas é a interrupção, que envolve ligar ou 
desligar um flag (que chamaremos de INTERRUPT) no thread indicando se ele deve ou não ser 
interrompido. Ligar o flag INTERRUPT é apenas uma sinalização e não causa a interrupção do thread, 
mas pode (normalmente deve) ser usado pelo programa para tomar a decisão de finalizar ou 
continuar a sua execução. A finalização deve ocorrer normalmente, ou seja, o código deve levar a 
execução para que o método run() termine.  

Na classe Thread há três métodos usados para controlar interrupções. Dois deles são métodos de 
instância, e são chamados sobre o thread afetado:  

• void interrupt() – liga o INTERRUPT indicando que este thread deve ser interrompido. 

• boolean isInterrupted() – retorna true se este thread tiver INTERRUPT ligado. 

O outro método é estático, é uma mistura dos dois métodos acima mas atua sobre o thread que está 
executando no momento (Thread.currentThread()): 

• static boolean interrupted() – retorna true se INTERRUPT estiver ligado e na sequência 
desliga o flag. Este método pode ser usado para finalizar (ou continuar) o thread se usado em 
um loop. 

O exemplo abaixo demonstra como interrupted() pode ser usado para finalizar um thread que 
executa indefinidamente dentro de um bloco while(), imprimindo o valor de INTERRUPT. O bloco 
while() testa, a cada repetição, a variável que contém o valor booleano retornado pelo método 
interrupted(), que será sempre false enquanto INTERRUPT estiver desligado. Quando outro thread 
chamar o método interrupt() deste thread, INTERRUPT será ligado, a variável mudará para true 
forçando a saída do loop, terminando o método run() e causando a finalização normal do thread: 

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!"); 

 } 

} 
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A classe abaixo cria e inicia um thread, e depois roda um loop demorado para permitir que o esse 
thread execute algumas vezes. Em seguida, chama o método interrupt(), que irá inverter o estado 
de INTERRUPT. 

public class InterruptFlagExample { 

    public static void main(String[] args) { 

        Runnable runnable = new InterruptRunnable(); 

        Thread t1 = new Thread(runnable); 

        t1.start(); 

 

        for(int i = 0; i < 1_000_000; i++) { 

         // atrasa thread principal para que o thread t1 possa executar algumas vezes 

        } 

         

        t1.interrupt(); // esta chamada irá ligar o flag de interrupção em t1 

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

 } 

} 

Executando o código acima teremos o seguinte resultado: 
>INTERRUPTED flag: false 

...  (várias execuções) 

>INTERRUPTED flag: false 

>INTERRUPTED flag: false 

>INTERRUPTED flag: true 

INTERRUPTED flag: true 

Thread main is DONE! 

Thread Thread-0 is DONE! 

Há outras maneiras de escrever o código acima, mas é importante lembrar que interrupted() faz 
duas coisas: inverte o estado da flag INTERRUPT e retorna o estado atual. Para apenas obter o estado 
do thread sem causar efeitos colaterais use isInterrupted(). 

3.2 Pondo um thread para dormir: Thread.sleep() 
No exemplo anterior fizemos um thread atrasar um pouco rodando um loop de muitas 

repetições. Esta, obviamente, não é uma forma muito eficiente de gerar atrasos, já que ocupa a CPU 
e não garante um atraso consistente em diferentes plataformas (o tempo será menor em máquinas 
mais rápidas). Uma maneira mais eficiente de fazer isto é colocar o thread para dormir. 

Um thread que está ocupando a CPU pode interromper sua execução temporariamente 
chamando o método estático Thread.sleep(milissegundos). Por exemplo, a instrução: 
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Thread.sleep(1000); 

Faz com que o thread executando no momento durma por pelo menos 1 segundo (1000 
milissegundos). Nesse intervalo, outros threads que estejam esperando acesso à CPU terão 
oportunidade de executar, independente de sua prioridade.  

Se a flag INTERRUPT for ativada em um thread durante a execução de sleep(), será lançada uma 
InterruptedException. Essa é uma exceção checada e por isto é obrigatório que ela seja tratada 
(normalmente em um bloco try-catch). Se Thread.sleep() está sendo usado apenas para gerar um 
atraso em um ambiente de testes, é comum usar um bloco catch vazio para ignorar a exceção. A 
interrupção, se ocorrer, poderá encurtar a duração do sleep() mas o bloco catch vazio irá impedir a 
finalização do thread. 

try { 

    Thread.sleep(1000); 

} catch (InterruptedException ignorada) { /* ignorando a interrupção */ } 

Mas normalmente você irá querer finalizar o thread quando o sleep() for interrompido. Na seção 
anterior vimos como interromper um thread checando o status do flag INTERRUPT através do método 
estático interrupted(). Uma outra maneira de interrompê-lo é esperar que uma interrupção ocorra 
quando o thread estiver dormindo, já que isto lançará uma exceção. Para isto é necessário que a 
rotina inclua chamadas periódicas a sleep().  

O exemplo abaixo ilustra essa situação. O método run() da classe RandomLetters imprime uma 
sequência infinita de letras usando um bloco while(true), mas espera por 200 milissegundos entre 
a impressão de cada letra. Se INTERRUPT for ligado durante uma repetição, a próxima chamada a 
sleep() irá provocar uma InterruptedException que finaliza o thread: 

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!"); 

 } 

} 
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A classe abaixo cria e inicia um novo thread (implementado pela classe RandomLetters), e espera 
dois segundos antes de chamar interrupt(): 

public class InterruptSleepExample { 

    public static void main(String[] args) { 

        Runnable runnable = new RandomLetters(); 

        Thread t1 = new Thread(runnable); 

        t1.start(); 

        try { Thread.sleep(2000); } catch (InterruptedException ignored) {} 

         

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

         

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

 } 

} 

Abaixo está um possível resultado da execução do programa acima: 

V Z S G F C U Z P I 

Thread main is DONE! 

 

Thread-0 was interrupted.  

INTERRUPTED flag is now: false 

Thread Thread-0 is DONE! 

O flag INTERRUPT era true quando causou a exceção, mas no bloco catch já é false porque ele é 
desligado automaticamente pelo método sleep(), pouco depois que acontece a exceção. 

Quando a InterruptedException for capturada e não houver intenção de finalizar o thread, o flag 
INTERRUPT deve ser redefinido, para permitir que outro código lide com a interrupção se desejar: 

public void run() { 

    while(true) { // loop continua mesmo com interrupçãoo 

        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.")); 

} 



Threads: concorrência e paralelismo em Java  

 26 w c b a Helder da Rocha 2013/2017 

Havendo um bloco try-catch que captura InterruptedException para finalizar um thread (não é 
o caso do exemplo acima), ele deve estar sempre fora de um loop, não apenas devido à performance, 
mas também porque o código fica mais simples e legível. Esta é uma estrutura padrão para métodos 
run():  

public void run() { 

     try { 

         while(true) { 

             Thread.sleep(100); 

         } 

     } catch(InterruptedException e) { 

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

     }  

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

} 

O método sleep() também pode ser chamado com dois argumentos, sendo o segundo um valor 
em nanossegundos (mas o sistema não garante essa precisão). É útil para gerar delays como nos 
exemplos mostrados quando a precisão não for uma questão importante.  

Thread.sleep() não é um mecanismo de agendamento de threads! Embora seja comum fazer 
chamadas periódicas ao método sleep() no thread que está executando para garantir que outros 
threads tenham oportunidade de executar, essa não é a melhor solução e poderá trazer problemas 
em aplicações mais complexas, por exemplo, em aplicações onde muitos threads disputam o acesso 
a recursos escassos e precisam esperar que outros threads terminem. Veremos mais adiante como 
realizar sincronização com base em notificações, que é uma solução mais eficiente e mais segura 
para esses casos. 

Thread.sleep() também não é a melhor solução para construir um temporizador. Existem classes 
específicas na API Java para tarefas que precisam ser executadas depois de um intervalo, em 
determinada data, ou que precisam ser repetidos periodicamente. Para agendar ou repetir um único 
thread pode-se usar a classe java.util.Timer e TimerTask (introduzidas no Java 1.3). Para agendar a 
execução e repetição de vários threads é mais eficiente usar um ScheduledThreadPoolExecutor 
(disponível a partir do Java 5).  

3.3 Esperando um thread terminar: join() 
Muitas vezes uma tarefa executada em paralelo produz resultados que precisam ser usados por 

outro thread. Para isto é necessário saber se os resultados estão prontos, ou seja, se a tarefa 
terminou normalmente. Em programação sequencial isto é fácil: basta ordenar as instruções. A 
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instrução seguinte só irá executar quando a anterior terminar. Mas em uma aplicação concorrente 
isto não funciona, já que as tarefas rodam em paralelo.  

Suponha que temos três threads realizando tarefas parciais cujos resultados depois precisam ser 
combinados. Como garantir que uma rotina de combinação só execute quando todas as outras 
terminarem?  

Uma maneira simples de fazer isto seria usando Thread.sleep(). Pode-se fazer o thread principal 
dormir enquanto o outros trabalham, determinando um intervalo de tempo suficiente para que os 
outros threads tenham tempo de terminar suas tarefas. O exemplo abaixo espera 10 segundos: 

public class SimpleDelay implements Runnable { 

    int delay; 

    public SimpleDelay(int delay) { 

        this.delay = delay; 

    } 

    @Override public void run() { 

        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " started."); 

        try { Thread.sleep(delay); } catch (InterruptedException ignored) {} 

        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " finished."); 

    } 

} 

public class SleepExample { 

    public static void main(String[] args) { 

        Runnable r1 = new SimpleDelay(2000); 

        Runnable r2 = new SimpleDelay(5000); 

        new Thread(r1).start(); 

        new Thread(r2).start(); 

        try { Thread.sleep(10000); } catch (InterruptedException ignored) {} 

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

    } 

} 

Embora esta solução funcione como solução de sincronização, ela é ineficiente, pois haverá 
desperdício de tempo se os outros threads terminarem muito antes. Pior é o risco de alguma tarefa 
durar mais que o esperado e seu resultado não estar pronto na hora que o thread principal acordar. 

Uma solução mais eficiente é usar o método de instância join(). Ao ser chamado, o método 
join() faz o thread ao qual pertence esperar pelo fim do thread que chamou o método (Figura 3.1).  
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Figura 3.1 O thread main chama join() em Thread-1, que suspende main até que Thread-1 tenha terminado. 

O método join(), como todos os métodos que suspendem threads, lança InterruptedException, 
que precisa ser capturada ou declarada. Veja o exemplo anterior implementado com join(): 

public class JoinExample { 

    public static void main(String[] args) { 

        Thread t1 = new Thread(new SimpleDelay(2000)); 

        t1.start(); 

        Thread t2 = new Thread(new SimpleDelay(5000)); 

        t2.start(); 

         

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

        try { 

  t1.join(); 

     } catch (InterruptedException e) { ... } 

        System.out.println("Waiting for " + t2.getName()); 

        try { 

            t2.join(); 

        } catch (InterruptedException e) { ... } 

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

    } 

} 

Neste exemplo, o thread principal (main) chama o join() do primeiro thread secundário e 
suspende o fluxo de execução neste ponto. Quando o primeiro thread terminar, main prossegue. Se 
o segundo thread já tiver terminado, ele finaliza. Caso contrário suspende novamente a execução de 
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main no ponto onde é chamado o segundo join(). Quando ambos os threads secundários 
terminarem, main imprime a última linha e termina. 

O método join() é um mecanismo de baixo nível, pois lida diretamente com os threads 
envolvidos e a única informação que mantém sobre uma tarefa é se ela terminou ou não. Java oferece 
várias outras alternativas para controlar a execução de threads. Algumas também operam no nível 
dos threads, como notificações usando wait() e notify() que veremos a seguir. Mas há também 
abstrações de nível mais alto, como objetos Future, que guardam o resultado da tarefa e permitem 
construir mecanismos de callback, sincronizadores e mecanismos assíncronos não-bloqueantes que 
permitem concatenar tarefas, ativadas pela finalização das tarefas anteriores. 

3.4 Exercícios 
3. Adapte o exercício anterior reaproveitando o Runnable que recebe dois argumentos (um 

nome e um delay em milissegundos). Deve ser possível criar uma instância desta forma: 

Runnable objeto = new ImplementacaoDeRunnable("Texto", 200); 

para imprimir a palavra “Texto” com um delay de 200 milissegundos.  
a. Implemente run() de forma que imprima uma linha do texto recebido, seguido por um 

número sequencial, a cada 200 milissegundos, da forma: 
Texto 1 

Texto 2 

Texto 3 

b. Escreva um método main para rodar o thread. 
c. Implemente um mecanismo de interrupção no método run(), que permita que o 

interrupt() chamado por outro thread finalize a execução. Use o main ou outro thread 
para interromper o thread depois de um determinado tempo. 

4. Crie uma classe executável e no seu método main() crie e inicie três threads distintos, usando 
instâncias diferentes da mesma classe criada no item anterior. Escolha textos diferentes e 
atrasos diferentes (variando entre 200 e 1000 milissegundos). Faça o thread principal 
dormir por três intervalos seguidos de 5 segundos, interrompendo, após cada intervalo, cada 
um dos threads criados. 

5. Escreva um método que calcule a raiz quadrada (Math.sqrt) de todos os números ímpares de 
1 a 99 e guarde os resultados em um ArrayList (Collections.synchronizedList). Imprima os 
resultados na tela esperando 50 milissegundos entre cada operação. Escreva outro método 
que calcule a raiz cúbica (Math.cbrt) de todos os números pares de 2 até 1000 e guarde os 
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resultados na mesma ArrayList. Imprima cada décimo resultado na tela, esperando 10 
milissegundos entre operações. Execute esses dois métodos simultaneamente, em threads 
distintos. Quando ambos os threads terminarem, execute um algoritmo que calcule e 
imprima a soma de todos os resultados, a quantidade de resultados e a média dos valores.  

4 Comunicação entre threads e acesso exclusivo 

Threads podem rodar paralelamente em uma única CPU (disputando slots de tempo alocados 
pelo sistema operacional) ou em CPUs diferentes executando ao mesmo tempo. A programação 
concorrente em Java não distingue entre essas duas formas, exceto nos mecanismos que 
explicitamente buscam aproveitar o paralelismo (streams paralelos e framework Fork/Join). Mas se 
comparada à execução sequencial, a construção de aplicações concorrentes exige cuidados 
adicionais. O mais importante é garantir que a aplicação continue a funcionar corretamente quando 
partes dela executarem em threads separados. 

Uma sequência de instruções que executa no mesmo thread é sempre sequencial, mas se dois ou 
mais threads têm acesso compartilhado aos mesmos dados, os resultados finais poderão ser 
inconsistentes.  

Por exemplo, o paralelismo pode fazer com que instruções sejam executadas em ordem 
diferente, o que poderá produzir resultados inesperados em algoritmos não-associativos. Um bloco 
condicional que dependa do estado de uma variável modificada nos registradores de uma CPU 
poderá falhar se estiver rodando em outra CPU pois o valor local da variável pode não ter sido 
sincronizado com a memória principal. Um código que faz gravação em arquivos ou bancos de 
dados poderá corromper as informações, caso múltiplos threads tenham acesso ao mesmo recurso e 
tentem realizar alterações simultaneamente. 

4.1 Thread safety 
Thread-safety é uma característica que representa a imunidade de um componente a problemas 

que podem surgir quando ele é usado em ambiente concorrente. Uma classe é thread-safe se 
continua a funcionar corretamente quando acessada por múltiplos threads.  

Uma classe correta está de acordo com sua especificação. Uma especificação define invariantes 
que delimitam o estado de um objeto, além de pré-condições necessárias para operar, e pós-
condições que descrevem os efeitos das operações. Uma classe thread-safe é aquela cujas 
invariantes são mantidas quando executada por múltiplos threads. 
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Thread-safety pode ser alcançado combinando diversas estratégias. Algoritmos thread-safe são 
associativos (podem ser executados em ordem diferente). Objetos stateless são sempre thread-safe, 
e se possuem estado que não muda (se forem imutáveis) também poderão ser thread-safe. 

Um objeto imutável tem um estado que não muda após sua construção e é sempre thread-safe. 
Um objeto é considerado imutável se: 

• Seu estado não puder ser alterado depois da construção 
• Todos os seus atributos são final 
• A sua referência this não é acessível durante a construção (o construtor não cria threads nem 

chama métodos que não sejam final e private).  

É uma boa prática [2] declarar todos os atributos de um objeto como final a menos que precisem 
mudar de valor depois de criados. 

Se uma variável pode ser acessada por múltiplos threads e não for imutável ela precisa usar 
sincronização sempre que for acessada, pois é necessário coordenar o acesso caso mais de um 
thread tentar mudar seu valor. Em Java há vários mecanismos nativos de sincronização: exclusão 
mútua (com a palavra-chave synchronized), sincronização de visibilidade (com a palavra-chave 
volatile). Há também uma API que fornece travas explícitas, sincronizadores e variáveis atômicas. 

As estratégias de sincronização se dividem em pessimistas e otimistas. As pessimistas geralmente 
envolvem travamento e bloqueio temporário de threads. A técnica mais comum é a exclusão mútua 
(mutex). Estratégias otimistas lidam com eventuais conflitos sem travas ou bloqueios, e incluem spin 
locks (busy wait – loop infinito que testa uma condição). Cada técnica possui vantagens e 
desvantagens que precisam ser consideradas de acordo com o cenário de uso. As técnicas que 
veremos neste capítulo utilizam técnicas de exclusão e são nativas do Java. Na segunda parte do 
tutorial exploraremos algoritmos otimistas e técnicas que não usam travamento. 

4.2 Blocos e métodos sincronizados  
Em Java a exclusão mútua pode ser obtida usando um bloco synchronized: um mecanismo que 

obtém uma trava exclusiva para um objeto, impedindo que ele seja acessível por outros threads 
enquanto um thread estiver executando o conteúdo do bloco. O bloco synchronized recebe como 
argumento a referência do objeto: 

Object obj = new Object() { 

synchronized( obj ) { 

    // apenas um thread poderá entrar aqui de cada vez  

} 
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A Figura 4.1 mostra dois threads tentando obter acesso a um bloco synchronized de uma mesma 
instância. Os dois chegam no bloco ao mesmo tempo, mas o Thread-2 consegue obter a trava do 
objeto primeiro. A trava está representada por uma chave (com o qual poderá abrir o bloco 
synchronized e entrar.) Quando o thread sai do bloco, a trava é devolvida para o objeto, e o Thread-
1, que estava esperando, agora pode obtê-la e ganhar acesso ao bloco. Se o Thread-2 tentar entrar 
novamente, ele será bloqueado e terá que esperar que o Thread-1 termine e libere a trava. 

 
Figura 4.1 Dois threads tentando obter a trava de um objeto. Os dois threads chegam no bloco synchronized ao mesmo tempo, 
mas apenas o Thread-2 foi capaz de obter a trava. Thread-1 fica bloqueado. Quando Thread-2 deixa o bloco, ele libera a trava. 

Um bloco synchronized deve ser usado para garantir que um trecho de código produza 
resultados previsíveis independente de ser executado por um único thread ou simultaneamente por 
muitos.  

Às vezes uma expressão parece ser atômica mas não é. Uma operação de incremento que é 
expressa da forma variavel++ consiste de três operações separadas: 1) ler valor anterior, 2) 
adicionar um e 3) gravar o novo valor. Como operações executadas em threads diferentes podem ser 
intercaladas, é possível que dois threads leiam o mesmo valor e somem um a ele, fazendo com que o 
mesmo número seja retornado em cada thread. Para que o resultado funcione como esperado, é 
necessário que a operação seja realizada dentro de um bloco ou método synchronized. 

Por exemplo, é possível prever o resultado de uma sequência de operações de append() em um 
StringBuilder(), mas essa ordem não será garantida se o objeto for simultaneamente modificado 
por threads diferentes. Pode ser que, por pura sorte, o problema nunca apareça, e as concatenações 
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sempre produzam um resultado correto. Essa impossibilidade de prever o resultado da operação é 
chamada de condição de corrida (race condition) e pode ser evitada através do uso de uma trava de 
acesso exclusivo como o bloco synchronized.  

Condições de corrida nem sempre causam falhas. É necessário também que aconteça um timing 
desfavorável. Para garantir thread-safety operações do tipo check-then-act (ex: lazy initialization) e 
read-modify-write (ex: incremento) devem ser sempre atômicas. 

No exemplo abaixo, múltiplas instâncias da classe abaixo usando o mesmo Repository e rodando 
em threads diferentes não conseguirão alterar o objeto buffer ao mesmo tempo. 

public class Repository { 

    private StringBuilder buffer = new StringBuilder(); 

    private String prefix;  

    ... 

    public void writeData(String text) { 

        synchronized(buffer) { // a trava é obtida para o objeto buffer 

            buffer.append(this.prefix); 

            buffer.append(text); 

            buffer.append(this.suffix); 

        } 

    } 

} 

A classe acima protege apenas StringBuilder mas não protege outras variáveis de Repository que 
poderiam ser alteradas em outros métodos. Usando a trava do próprio objeto Repository no bloco 
synchronized garante acesso exclusivo ao objeto inteiro enquanto o bloco estiver sendo executado. 
Neste caso, o argumento é this: 

public class Repository { 

    private StringBuilder buffer = new StringBuilder(); ... 
     

    public void writeData(String text) { 

        synchronized(this) { // a trava é obtida para um objeto Repositorio 

            buffer.append(this.prefix); 

            buffer.append(text); 

            buffer.append(this.suffix); 

        } 

    } 

} 

Se o bloco envolve todo o conteúdo do método, podemos usar o modificador synchronized para 
obter o mesmo efeito. 
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public class Repository { 

    private StringBuilder buffer = new StringBuilder(); 

    ... 

    public synchronized void writaData(String prefix, String text, String suffix) { 

        buffer.append(prefix); 

        buffer.append(text); 

        buffer.append(suffix); 

    } 

    public synchronized String readData() { 

        return buffer.toString() 

    } 

} 

Na classe Repository ambos os métodos writeData() e readData() são synchronized. Se um 
thread estiver acessando o método writeData() em um objeto, outro thread não poderá acessar nem 
writeData(), nem readData(). A Figura 4.2 ilustra essa situação. Como ambos os threads utilizam o 
mesmo objeto e ambos os métodos são synchronized, o primeiro que chegar irá obter a trava do 
objeto, e o thread que chegar depois será bloqueado até que a trava seja liberada. 

 
Figura 4.2 Dois threads tentando acessar métodos sincronizados diferentes de um mesmo objeto. O Thread-2 adquiriu a trava do 

objeto primeiro, bloqueando o Thread-1 que só terá acesso depois que o Thread-2 deixar o método e liberar a trava do objeto. 

Todo objeto Java possui uma única trava. Para entrar em um bloco ou método synchronized, o 
thread precisa dessa trava. Enquanto o thread estiver executando instruções do bloco, ele retém a 
trava do objeto e nenhum outro thread consegue acessar outro bloco ou método synchronized desse 
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objeto, mas ainda será possível acessar partes do objeto que não estejam dentro de um bloco 
synchronized, com ou sem a trava do objeto.  

Na Figura 4.3, dois threads acessam o mesmo objeto ao mesmo tempo, apesar de um dos threads 
ter obtido a trava do objeto e ela não estar disponível para o outro. Threads sempre podem acessar 
objetos sem precisar de suas travas se estiverem fora de blocos ou métodos synchronized. 

 
Figura 4.3 Thread-2 acessa obtém a trava de um objeto ao acessar um método sincronizado. Apesar da trava do objeto não estar 

disponível, Thread-1 também consegue acesso a ele através de método que não foi marcado como synchronized. 

Uma trava está sempre associada a uma instância. Se uma mesma classe é implementada por mais 
de um objeto, threads diferentes podem acessar um bloco synchronized ao mesmo tempo quando o 
código executa no contexto de objetos diferentes.  

Por exemplo, duas instâncias distintas da classe Repository, acessados por threads diferentes, 
poderiam chamar ao mesmo tempo os métodos gravarDados() e lerDados(), já que cada thread tem 
o seu próprio objeto (Figura 4.4). 

Quando uma trava é liberada, havendo mais de um thread esperando, não há como saber qual 
ganhará acesso à CPU, pois a ordem é indefinida e depende de regras de agendamento de threads 
que são dependentes de plataforma. Travas que respeitam ordem de chegada são chamadas de 
travas justas (fair locks). Essa característica (fairness) não é suportada pelos blocos synchronized, 
mas é implementada nos sincronizadores de java.util.concurrent, como ReentrantLock e 
Semaphore. 
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Figura 4.4 – Dois threads acessam métodos sincronizados de instâncias da mesma classe ao mesmo tempo. Ambos podem 

executar ao mesmo tempo pois as instâncias são diferentes, e cada uma possui uma trava distinta. 

Pode-se usar synchronized em métodos estáticos. A trava é mantida pelo objeto Class que 
representa a classe (NomeDaClasse.class) e é distinto da trava de objeto mantida por instâncias. Um 
método estático synchronized garante acesso exclusivo ao contexto da classe (outros métodos 
estáticos synchronized não poderão ser chamados ao mesmo tempo) mas não afeta o contexto do 
objeto (pode-se chamar métodos de instância). 

Sempre que um objeto compartilhar dados mutáveis entre threads diferentes, é fundamental que 
o acesso e a gravação desses dados ocorra em um bloco ou método synchronized. Mas fique atento 
aos problemas causados por excesso de sincronização. Um impasse (deadlock) é um problema que 
pode ocorrer quando métodos/blocos synchronized chamam outros métodos/blocos synchronized 
(travas reentrantes). No impasse, threads esperam que uma condição mude para liberar uma trava, 
mas os threads que poderiam mudar essa condição não conseguem acesso por não possuírem a 
trava. É possível evitar impasses evitando travas reentrantes para fora do objeto (nunca chame 
métodos de objetos externos em blocos synchronized) ou controlando a ordem de acesso/liberação 
dessas travas. Mantenha sempre o mínimo de código necessário dentro de um bloco synchronized. 

Para que a sincronização funcione de forma esperada, também é importante que referências 
estejam confinadas ao objeto, evitando que vazem para fora do objeto e possam ser alteradas sem 
sincronização. Isto é possível se os métodos nunca retornarem referências, mas cópias dos dados. 
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O método estático holdsLock(Object) retorna true se o thread corrente possui a trava para um 
objeto. Este método é útil para escrever asserções e testes unitários envolvendo threads. Pode ser 
usado por um método para saber se foi chamado dentro de um contexto synchronized de um 
determinado objeto. Na classe abaixo, dentro do método synchronized, Thread.holdsLock() sempre 
será true para a referência this (e pode ou não ser true para outra referência).  

class SharedResource { 

    public synchronized void synchronizedMethod() { 

        System.out.println("synchronizedMethod(): " + Thread.holdsLock(this)); 

    } 

    public void method() { 

        System.out.println("method(): " + Thread.holdsLock(this)); 

    } 

} 

Nas duas chamadas ao método comum method() abaixo, na primeira holdsLock() retornará true, 
e na segunda false: 

SharedResource obj = new SharedResource(); 

synchronized (obj) { 

    obj.method(); // holdsLock = true 

} 

obj.method(); // holdsLock = false 

O uso da sincronização usando travas de acesso exclusivo é apenas uma das formas de garantir a 
atomicidade de uma operação. O pacote java.util.concurrent oferece objetos que encapsulam 
tipos primitivos com suporte a operações atômicas sem a necessidade de travas. 

4.3 Variáveis voláteis 
Um bloco synchronized não serve apenas para garantir acesso exclusivo. Ele também realiza a 

comunicação entre threads. Isto é crítico principalmente em sistemas multicore. Geralmente as 
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 dessa variável e poderá falhar. 
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Figura 4.5 Threads podem armazenar variáveis em um cache local, que não garante sincronização com a memória compartilhada. 

Desta forma, duas CPUs podem ver dados diferentes quando acessam a mesma variável. Fonte: [3] 

Incluir o código dentro de um bloco synchronized já resolve o problema, mas nem sempre isso é 
possível ou desejável. Para garantir a sincronização dos dados, variáveis que precisam ser 
compartilhadas entre threads devem ser marcadas com o modificador volatile. Assim garante-se 
que ela seja acessível em todos os threads paralelos e concorrentes. 

No exemplo abaixo um thread testa a propriedade de um objeto acessível através de uma 
referência e outro thread modifica a variável done que é usada pelo primeiro thread para decidir se 
continua ou não uma tarefa infinita. Estas variáveis devem ser declaradas como volatile para 
garantir que seu estado seja sincronizado entre threads. 

public class WordFinder implements Runnable { 

    public volatile boolean done; 

    public volatile int count; 

    public List<String> words = new Collections.concurrentList(ArrayList<>());  

 

    public void run() { 

        while(!done) {  // leitura feita por thread secundário 

            words.add(lookForWord("thread")); // alteração feita por thread secundário 

            count = words.size();  

        } 

    } 

}     



 4 Comunicação entre threads e acesso exclusivo 

c b a Helder da Rocha 2013/2017  w 39 

     

public class TestWordFinder { 

    public static void main(String[] args) { 

        WordFinder runnable = new WordFinder(...); 

        new Thread(runnable).start(); 

        while(runnable.count <= 5) { // leitura feita por thread main 

  runnable.done = false; // alteração feita por thread main 

        }  

        runnable.done = true; // alteração feita por thread main 

    } 

} 

Se uma variável é private e acessível apenas por métodos getter/setter ela não precisa ser 
declarada volatile se esses métodos já forem declarados synchronized.  

A especificação da linguagem Java não garante a atomicidade de leitura e atribuição em tipos 
primitivos de 64 bits (long e double) a menos que elas estejam em um bloco synchronized ou que 
sejam marcadas como volatile. Mas na prática isto só será um problema em plataformas de 32 bits, 
ou em plataformas de 64 bits rodando JVMs de 32 bits, que são cada vez mais raras. Mas mesmo em 
JVMs de 32 bits, a atualização de uma referência sempre será atômica. 

Variáveis declaradas como volatile garantem atomicidade apenas de operações de leitura e 
atribuição. Operações de incremento e decremento não são atômicas e precisam estar dentro de 
blocos ou métodos synchronized. 

4.4 Comunicação entre threads: wait(), notify() e notifyAll() 
Todos os objetos Java possuem três métodos usados para implementar mecanismos de 

notificação entre threads. São todos métodos da classe Object: void wait(), void notify() e void 
notifyAll(). Eles só podem ser chamados dentro de um bloco ou método synchronized. Ao 
executar qualquer um desses métodos, o thread libera a trava de acesso exclusivo que obteve ao 
entrar no bloco synchronized.  

Se um thread chama o método wait() de um objeto, ele libera sua trava de acesso exclusivo e 
entra em estado de espera. Ele só acordará, readquirindo a trava, quando receber uma notificação 
gerada por outro thread que chame notify() no mesmo objeto. 

Chamar notify() em um objeto notifica um thread que está esperando a trava. Não há como 
escolher qual thread será notificado. Se não houver nenhum thread esperando, notify() 
simplesmente retorna (a notificação é perdida).  
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O método notifyAll() deve ser usado se há threads que esperam condições diferentes 
disputando acesso a um objeto. A trava do objeto sabe quais threads esperam, mas não sabe que 
condição que esperam. Como notify() notifica apenas um thread aleatório, ele poderá notificar um 
thread espera uma condição que não está presente. O método notifyAll() evita esse problema 
enviando notificações para todos os threads que estão esperando.  

A chamada do método wait() deve sempre estar associada a uma condição, que deve ser testada 
pelo thread logo que a trava for adquirida. Essa condição deve ser testada dentro de um bloco while. 
(Um if não é suficiente, pois quando o thread acorda após esperar no wait(), a condição precisa ser 
testada novamente para saber se ainda é válida.) Como notifyAll() acorda vários métodos ao 
mesmo tempo, o while é fundamental para que o thread teste sua condição após acordar e decida se 
a condição é a esperada, liberando a trava se não for. Portanto, o padrão para usar wait() é: 

synchronized(trava) {  // ou método 

    while(!condição) { 

        trava.wait(); 

    } 

    // Linhas de código para realizar a tarefa quando a condição for verdadeira 

    notifyAll();  // ou notify(), se todos os threads esperam a mesma condição 

} 

A Figura 4.6 descreve o comportamento de wait() e notify() em dois threads que obtém a trava 
de um objeto (em momentos diferentes) mas que esperam condições diferentes. Se o primeiro 
thread obtém a trava, ele testa a condição (que é a esperada), pula o bloco while e executa a tarefa 
(que poderá mudar a condição). Ao final notifica outro thread liberando a trava. Se o segundo 
thread obtiver a trava, ele testa a condição (que não é a esperada) e executa o bloco while, entrando 
em estado de espera e imediatamente liberando a trava: 

 
Figura 4.6 Threads que esperam condições diferentes adquirem a trava de um objeto (em momentos diferentes).  
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Quando threads esperam condições diferentes, a notificação pode se perder. Na Figura 4.7 a 
condição esperada é Condition2, mas o thread notificado espera Condition1. Ele recebe a trava, testa 
a condição e entra imediatamente em wait(), liberando a trava. Mas não há mais notificações.  

 
Figura 4.7 Usando notify() um thread é notificado e adquire a trava. Se o thread que conseguir estiver esperando outra condição, 

ele entra em WAITING e logo libera a trava, mas a notificação não ocorrerá novamente e os outros threads não irão acordar. 

 
Figura 4.8 Usando notifyAll() todos os threads serão notificados e tentarão obter a trava, mas apenas um deles irá conseguir. Se o 

thread que conseguir estiver esperando outra condição, ele entra em estado WAITING e logo libera a trava. 
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Usando notifyAll() é menos eficiente, pois todos os threads acordam, e tentam obter a trava ao 
mesmo tempo. Apenas um consegue. Se a condição não for a esperada, ele entra em estado de 
wait() novamente e libera a trava. O próximo thread obtém a trava e testa sua condição. Isto pode 
acontecer algumas vezes antes que um thread que tenha obtido a trava também tenha a condição 
correta. Na Figura 4.8 a trava é obtida na segunda tentativa. 

A melhor maneira de entender o funcionamento desses métodos é através de um exemplo. A 
classe SharedObject representa um objeto que compartilha um campo inteiro value. O método 
set() grava um valor nesse campo, e o método reset grava -1. Observe que ambos são 
synchronized. 

public class SharedObject { 

    private volatile int value = -1; 

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

    public synchronized boolean set(int v) { 

        try { 

            while(isSet()) { // enquanto houver valor definido, espere  

                wait();  

            } 

            value = v; 

            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": PRODUCED: " + value); 

            notifyAll(); // avisa a produtores e consumidores (notify() avisa a um deles) 

            return true; 

        } catch (InterruptedException e) { return false; } 

 } 

 

    public synchronized boolean reset() { 

        try {  

            while (!isSet()) { // enquanto não houver valor definido, espere 

                wait(); 

            } 

            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": CONSUMED: " + value); 

            value = -1; 

            notifyAll(); // avisa a todos os threads 

            return true; 

        } catch (InterruptedException e) { return false; } 

 } 

} 

Os métodos wait() e notify()/notifyAll() só podem ser chamados por um thread dentro de 
blocos synchronized, pois eles liberam a trava quando são chamados e isto só é possível se o thread 
possuir a trava do objeto.  
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Quando o método set() é chamado, ele verifica se a variável value está livre (se o valor 
armazenado for -1). Se já houver um valor armazenado, ele chama wait() e é suspenso, entrando em 
estado de espera e liberando a trava do objeto. Se estiver livre, ele copia o valor recebido para value 
e em seguida notifica todos os threads, também liberando a trava do objeto.  

Quando o método reset() é chamado, ele verifica se a variável value tem um valor diferente de -
1. Se o valor for já for -1, o thread chama wait() para esperar que um produtor grave um valor 
positivo. Se tiver, imprime o valor e depois muda para -1.  

O método notifyAll() notifica todos os threads que esperam. Se um consumidor notifica um 
produtor, ele pode imediatamente produzir, mas se outro consumidor obtiver a trava, ele voltará ao 
estado wait() depois que testar a condição novamente ao acordar, liberando imediatamente a trava e 
dando oportunidade aos outros threads.  

Os métodos de SharedObject podem ser chamados por threads separados. O método run() da 
classe Producer abaixo chama várias vezes apenas o método set(), passando um valor aleatório 
como argumento. O valor retornado por set() (true ou false) define se o loop continua ou não. Se 
o loop for interrompido, o thread termina: 

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)) ) 

                break; // termina o thread se set() retornar false (foi interrompido) 

        } 

        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": Producer DONE."); 

 } 

} 

A classe Consumer é similar, mas chama o método reset(): 

public class Consumer implements Runnable { 

    private SharedObject shared; 

    private static final int TENTATIVAS = 3; 

 

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

 

    @Override public void run() { 
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        for (int i = 0; i < TENTATIVAS; i++) { 

            if(!shared.reset())  

                break; // termina thread se retornar false (foi interrompido) 

        } 

        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ": Consumer DONE."); 

 } 

} 

Finalmente, a classe abaixo cria quatro threads (dois produtores e dois consumidores) que irão 
rodar concorrentemente. No final o thread main irá esperar por todos os threads, mas se algum não 
terminar no timeout de 15 segundos, ele será interrompido. 

public class ProducerConsumerExample { 

    public static void main(String[] args) { 

        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(); 

        } 

   

        try { 

            for(Thread t: threads) { 

                t.join(15000); // will wait up to 15 seconds for each thread to finish 

                if(t.isAlive()) { t.interrupt(); } 

         } 

        } catch (InterruptedException ignored) {} 

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

    } 

} 

Os produtores e consumidores tem 3 oportunidades de produção e consumo cada (pode ter 
havido mais tentativas que foram perdidas porque threads acordaram com a condição errada). Os 
dois produtores produzem seis valores, que são consumidos pelos dois threads consumidores. A 
listagem abaixo ilustra uma execução do programa: 

P1: PRODUCED: 616.  

C1: CONSUMED: 616.  

P1: PRODUCED: 768.  

C2: CONSUMED: 768.  

P2: PRODUCED: 773.  

C2: CONSUMED: 773.  
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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. 

É possível melhorar bastante a performance dessa aplicação usando travas que conheçam as 
condições esperadas por cada thread. Isto não é suportado pelo mecanismo synchronized, mas pode 
ser conseguido usando classes do pacote java.util.concurrent que veremos na parte 2. 

Uma exceção IllegalMonitorStateException ocorrerá sempre que um thread chamar wait(), 
notify() ou notifyAll() em um objeto que não possui uma trava. A única maneira de garantir que 
um thread tenha a trava de um objeto é dentro de um bloco ou método synchronized do objeto 
correspondente, ou seja, a chamada do método deve ser feita através de uma referência para o 
mesmo objeto associado ao bloco ou método synchronized (se for um método a referência é sempre 
this e pode ser implícita). Por exemplo, o código abaixo provocará IllegalMonitorStateException: 

Object trava1 = new Object(); 

Object trava2 = new Object(); 

synchronized(trava1) { 

    trava2.wait(); 

} 

Um objeto pode ser usado apenas para comunicação entre threads, mesmo que não haja 
necessidade de proteger dados compartilhados no bloco synchronized, por exemplo: 

Object trava = new Object(); 
new Thread( new Runnable() { 

    @Override public void run() { 

        synchronized(trava) { 

            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " notificando."); 

            trava.notify(); // notifica um thread que espera acesso ao objeto trava 

        } 

    } 

}).start();    

   

synchronized(trava) { 

    trava.wait(); // main bloqueia neste ponto a espera da notificação. 
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    System.out.println("Notificação recebida por " + Thread.currentThread().getName()); 

} 

Resultado: 

Thread-0 notificando. 

Notificação recebida por main 

4.5 Exercícios 
6. Experimente trocar, no exemplo mostrado, os dois notifyAll() por notify(), e tente 

perceber se a performance fica melhor ou pior. Veja se a aplicação ainda funciona como 
esperado (execute algumas vezes.) Embora notify() não acorde todos os threads, ele poderá 
liberar a trava para um thread consumidor quando não há nada para consumir, ou para um 
produtor quando não houver espaço para produzir, retendo a trava em cada operação. 

7. Escreva uma classe Pilha com métodos sincronizados char pop() e push(char) que 
armazenem caracteres em um buffer de seis posições (use um array de 6 elementos) e um 
cursor (inteiro) que aponte para o próximo espaço livre. O método push() deve inserir um 
caractere no array (se houver espaço) e incrementar a posição do cursor. Se não houver 
espaço, o thread deve esperar até que um espaço seja liberado (essa é a condição). Tendo 
inserido um caractere, ele deve notificar outros threads que queiram consumi-lo. O método 
pop() deve devolver o último caractere inserido (se houver caracteres) e decrementar a 
posição do cursor. Se não houver caracteres, ele deve esperar até que um seja inserido. 
Tendo consumido um caractere, ele deve notificar outros threads que queiram inserir. 
a. Escreva um produtor que chame push(char) 26 vezes, enviando as 26 letras do alfabeto 

para a Pilha.  
b. Escreva um Consumidor que chame pop() dentro de um loop infinito e imprima cada 

caractere encontrado.  
c. Escreva uma classe executável que crie uma pilha, um thread consumidor e um thread 

produtor e teste a aplicação. 

5 Usando threads 

5.1 Ciclo de vida de um thread 
Durante a sua existência, um thread pode passar por diversos estados que são representados 

pelas constantes da enumeração Thread.State. Um thread novo que ainda não foi iniciado está no 
estado NEW. Um thread morto que já terminou o seu método run() tem o estado FINALIZED. O 
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método join(), ou e wait() põe o thread no estado WAITING, e a espera pela trava de um objeto 
deixa o thread no estado BLOCKED. TIMED_WAITING é o efeito causado pelo método sleep(tempo) ou 
join(timeout) e wait(timeout). Se o thread não estiver em um desses estados ele está executando 
(RUNNING) ou executável (RUNNABLE) esperando que o sistema operacional agende sua execução.  

 
Figura 5.1 Ciclo de vida de um thread. 

O programa abaixo usa o método getState() para imprimir o estado de threads em vários 
momentos.  

public class ThreadStateExample { 

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        Object log = new Object(); 

        Thread main = Thread.currentThread(); 

 

        Runnable runnable = new Runnable() { 

               @Override public void run() { 

                   Thread th = Thread.currentThread(); 

                System.out.println("2. " +th.getName() + ": " + th.getState()); 

      try { 

          synchronized (log) { log.notify(); } 

          Thread.sleep(2000); // TIMED_WAITING 

          synchronized (log) { log.wait(); } // BLOCKED 

      } catch (InterruptedException e) { 

          System.out.println("5. " + main.getName() + ": " + main.getState()); 

          return; 
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      } 

            } 

        }; 

 

        Thread t = new Thread(runnable); 

        System.out.println("1. " + t.getName() + ": " + t.getState()); // NEW 

        t.start(); // RUNNABLE 

        synchronized (log) { 

            try { 

                log.wait(); 

            } catch (InterruptedException e) { 

                System.out.println(Thread.currentThread().getState()); 

            } 

            System.out.println("3. " + t.getName() + ": " + t.getState()); 

            Thread.sleep(2000); 

            System.out.println("4. " + t.getName() + ": " + t.getState()); 

        } 

        t.interrupt(); 

        System.out.println("5. " + t.getName() + ": " + t.getState()); 

        t.join(); // WAITING 

        System.out.println("6. " + t.getName() + ": " + t.getState()); 

    } 

} 

Este é um possível resultado da execução do programa acima (depende do sistema). 
1. Thread-0: NEW 

2. Thread-0: RUNNABLE 

3. Thread-0: TIMED_WAITING 

4. Thread-0: BLOCKED 

5. Thread-0: WAITING 

5. main: WAITING 

6. Thread-0: TERMINATED 

5.2 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 uma stack trace na console, se disponível). A classe Thread 
possui um método que permite estabelecer um handler para exceções não capturadas e permite 
alterar o comportamento default. 

O método estático setDefaultUncaughtExceptionHandler() permite definir um handler para toda 
a JVM. O método de instância setUncaughtExceptionHandler() estabelece um handler para 
exceções não capturadas de um thread específico. A interface Thread.UncaughtExceptionHandler 
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tem apenas um método (é uma interface funcional) que recebe um Thread e um Throwable, que deve 
ser implementado com o comportamento desejado. A implementação abaixo imprime o nome da 
classe da exceção e algumas informações sobre o thread onde a exceção ocorreu: 

class InfoExceptionHandler implements Thread.UncaughtExceptionHandler { 

    @Override public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) { 

        System.out.println("| Exception: " + e.getClass().getSimpleName()); 

        System.out.println("| Thread name: " + t.getName()); 

        System.out.println("| Thread priority: " + t.getPriority()); 

        System.out.println("| Thread ID: " + t.getId()); 

        System.out.println("| Thread state: " + t.getState()); 

    } 

} 

Para estabelecer este como o handler default para a JVM, use: 
Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new InfoExceptionHandler()); 

O lançamento da exceção abaixo: 
throw new RuntimeException(); 

irá gerar a seguinte saída na console: 
| Exception: RuntimeException 

| Thread name: main 

| Thread priority: 5 

| Thread ID: 1 

| Thread state: RUNNABLE 

Para configurar um thread específico, o handler deve ser definido usando o método de instância, 
antes  que o thread seja iniciado. Como a interface é funcional, ela pode ser implementada através 
de uma expressão lambda: 

Thread t = new Thread(() -> { 

    throw new RuntimeException(); 

}); 

t.setUncaughtExceptionHandler((th, ex) -> System.out.println(ex.getClass().getSimpleName()  

                                          + " at " + th.getName()));  

t.start(); 

A saída do trecho acima será: 
RuntimeException at Thread-0 
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5.3 Daemon threads 
Existem dois tipos de threads: user threads e daemon threads. User threads são o thread main e 

todos os threads que criamos até agora. Daemon threads são geralmente apenas criados pelo 
sistema. Um exemplo é o thread que roda o coletor de lixo. Outro são os threads criados pelo 
ForkJoinPool comum (usado em streams paralelos e operações assíncronas com 
CompletableFuture). Eles existem apenas para servir aos user threads, e são finalizados 
imediatamente quando não houver user threads rodando. Fora essa diferença são idênticos aos user 
threads. É importante lembrar dessa diferença ao usá-los e evitar efeitos indesejados. Por exemplo, 
programas que usam streams paralelos ou CompletableFuture com o pool de threads comum podem 
parar na metade se main terminar antes (é preciso usar um join() para fazer main esperar o final). 

Todo thread nasce como um user thread, a menos que tenha sido criado por um daemon thread, 
ou que tenha o método setDaemon(true) chamado antes de começar a executar. 

 
Figura 5.2  Um daemon thread é encerrado quando não houver mais user threads rodando. 

Considere a classe Runnable abaixo, que simplesmente imprime uma mensagem enquanto 
executa, dorme por um segundo e avisa quando termina normalmente: 

class SampleRunner implements Runnable { 

    @Override public void run() { 

        try { 

            while (!Thread.interrupted()) { 

                System.out.println(t.getName() + " running."); 

                Thread.sleep(500);  

            } 

        } catch (InterruptedException ignored) {} 

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

     } 

} 
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O trecho de código abaixo usa este Runnable para criar dois threads.  

public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    Thread[] threads = new Thread[2]; 

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

        threads[i] = new Thread(new SampleRunner()); 

        threads[i].start(); 

    } 

    Thread.sleep(1000); // depois deste intervalo o thread main termina 

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

} 

O main executa por mais um segundo e termina, mas os threads continuam. 

Thread-0 running. 

Thread-1 running. 

Thread-0 running. 

Thread-1 running. 

main DONE! 

Thread-0 running. 

Thread-1 running. 

Thread-1 running. 

Thread-0 running. 

Thread-0 running. 

Thread-1 running. 

... (continua para sempre) ... 

Nesta segunda versão configuramos os threads como daemons: 
public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    Thread[] threads = new Thread[2]; 

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

        threads[i] = new Thread(new SampleRunner()); 

        threads[i].setDaemon(true);  

        threads[i].start(); 

    } 

    Thread.sleep(1000); // depois deste intervalo o thread main termina 

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

} 

O resultado da execução deste código mostra que os threads foram encerrados imediatamente 
após o fim do thread main (o único user thread restante).  

Thread-0 running. 

Thread-1 running. 

Thread-1 running. 

Thread-0 running. 
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Thread-0 running. 

main DONE! 

Thread-1 running. 

Os threads foram finalizados imediatamente (observe que eles não terminaram o método run(), 
que imprime uma linha no final). 

5.4 Variáveis locais a um thread: ThreadLocal<T> 
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 pelos por ele. Por exemplo, se um 
thread acessar uma variável ThreadLocal<Integer> e gravar o valor 123, outro thread que acessar essa 
variável irá ler null. Esse outro thread poderá mudar o valor da variável para 456, mas o primeiro 
thread continuará vendo 123. 

 
Figura 5.3 Uma variável ThradLocal tem o escopo limitado a um thread. 

Normalmente ThreadLocal é estendida para implementar o método initialValue(), que retorna 
o valor inicial (que é null por default). O thread usa o método get() para recuperar o valor (pode 
também usar set() para mudar o valor (ou remove(), para reiniciar a variável ao valor inicial).  

Este comportamento é mostrado no exemplo abaixo onde uma variável ThreadLocal usada pelo 
thread main e outros dois threads: 

public class ThreadLocalExample { 

    static ThreadLocal<Integer> tloc = new ThreadLocal<>(); 

  

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

        tloc.set(123); // setting value local for thread main 

        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " sees tloc = " + tloc.get()); 
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        Thread t1 = new Thread(() -> { // Thread-0 will read initialValue() 

            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " sees tloc = " + tloc.get()); 

        });                                          

        t1.start(); 

   

        Thread t2 = new Thread(() -> { 

            tloc.set(456); // setting value for Thread-1 

            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " sees tloc = " + tloc.get()); 

        }); 

        t2.start(); 

   

        t1.join(); t2.join(); 

        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " sees tloc = " + tloc.get()); 

    } 

} 

Executando o programa acima é possível verificar que o valor armazenado na variável 
ThreadLocal depende do thread: 

main sees tloc = 123 

Thread-0 sees tloc = null 

Thread-1 sees tloc = 456 

main sees tloc = 123 

A partir de Java 8 a classe ThreadLocal ganhou o método de fábrica estático withInitial() que 
recebe uma interface funcional (Supplier), o que permite a criação de objetos ThreadLocal usando 
expressões lambda: 

static ThreadLocal<Integer> localInteger =  

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

ThreadLocal geralmente é mais eficiente para compartilhar recursos read-only que não devem ser 
sincronizados (por não serem thread-safe) mas que também não podem ser criados em cada thread, 
devido à complexidade ou custo. Alguns exemplos são conexões (banco de dados, rede), serviços 
que tem um processo complexo de inicialização, templates, queries, folhas de estilo, etc. 

ThreadLocal não deve ser usado para construir variáveis globais, que podem aumentar o 
acoplamento reduzindo a possibilidade de reuso. Variáveis locais geralmente são alternativas 
melhores para objetos que são fáceis de criar e que tenham um estado mutável. 

Pools de threads construídos com ExecutorService (do pacote java.util.concurrent) podem 
reusar threads. É importante ter isto em mente ao usar ThreadLocal, já que uma variável local a um 
thread que é reusado em outra tarefa continuará visível. 
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5.5 Agendamento e repetição de tarefas: Timer e TimerTask 
Um Timer serve para executar uma tarefa depois de um determinado tempo, ou repetidamente 

após um intervalo fixo, ou repetidamente em uma frequência fixa (possivelmente ajustando a 
duração dos intervalos para garantir a frequência). É possível obter o mesmo comportamento 
usando Thread.sleep(), mas o Timer captura melhor essa intenção. 

A tarefa a ser executada deve estender a classe TimerTask e implementar o método abstrato run(). 
Um timer pode executar uma série de tarefas sequenciais ou paralelas, em instantes e períodos 
específicos. Cada tarefa pode ser encerrada chamando seu método cancel().  

Timer também possui um método cancel() que cancela todas as tarefas que foram agendadas. O 
agendamento de tarefas pode ser feito de duas formas. O método schedule() recebe um TimerTask e 
permite programar a data e hora de sua execução. Em vez de uma data pode-se também especificar 
um intervalo de tempo a esperar antes da execução. O mesmo método também permite programar o 
intervalo de tempo entre execuções repetidas, mas para manter uma frequência constante de 
repetições (possivelmente variando os intervalos entre tarefas) é preciso usar o método 
scheduleAtFixedRate().  

O exemplo abaixo mostra como usar 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())); 

Este outro timer possui duas tarefas. A primeira espera 7 segundos para iniciar uma repetição 
periódica com intervalos de um segundo. Em paralelo é iniciada uma segunda tarefa que em 12 
segundos encerra o timer, finalizando suas tarefas: 

class RepeatingTask extends TimerTask { 

     @Override public void run() { 

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

     } 

} 

Timer timer = new Timer(); 
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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); 

Existem outras formas de agendar e repetir tarefas em Java. O pacote java.util.concurrent 
contém a classe ScheduledThreadPoolExecutor que introduz diversos recursos para agendar 
múltiplos threads com precisão. Usar Timer é equivalente a usar um ScheduledThreadPoolExecutor 
com um único thread, e pode ser uma solução mais simples nesses casos. 

5.6 Exercícios 
8. Escreva um Timer que gere um número aleatório entre 1 e 100 a cada segundo, guardando 

sempre o último número gerado em uma variável volátil (e, se desejar, imprimindo os 
números gerados). Um segundo timer irá sortear um dos números. Ele deve esperar um 
tempo aleatório entre 10 e 30 segundos e depois cancelar o gerador de números, guardando 
o último valor. 

9. Adapte o código do exercício anterior para executar 6 geradores de número em paralelo, 
cada um guardando o último valor em uma variável ThreadLocal, compartilhada. O sorteador 
deve interromper todos os threads, e quando isto acontecer eles devem imprimir o último 
número gerado. 

6 Threads em APIs Java 

Mesmo que você não use a API de threads diretamente, você irá encontrar situações em que eles 
estão presentes. Sabendo como funcionam, poderá usar técnicas de multithreading para que uma 
aplicação funcione de forma mais eficiente. 

6.1 Threads em I/O 
Vários métodos das APIs de entrada e saída bloqueiam threads. Exemplos são os métodos de 

leitura (read(), readLine(), etc.) presentes em objetos InputStream ou Reader. Se a leitura ocorre 
em um thread principal, o programa inteiro para esperando os dados chegarem. Usar um thread 
separado para comunicação nesses casos poderá melhorar a performance, pois enquanto o thread 
espera receber dados, outro thread pode realizar tarefas não relacionadas. 
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6.2 Threads em aplicações de rede 
A comunicação em rede requer a abertura de soquetes bidirecionais entre um cliente e um 

servidor. Tipicamente, o servidor inicia uma aplicação que executa continuamente e bloqueia um 
thread onde espera a conexão de um cliente. Quando o cliente responde, o thread é liberado e o 
servidor processa os dados recebidos. Para que um servidor possa esperar outros clientes enquanto 
processa os dados do cliente conectado, ele cria um novo thread para cada cliente ativo, e mantém o 
thread principal esperando. O cliente, por sua vez, também emprega threads separados para a 
conexão de rede, para que possa realizar outras tarefas enquanto espera dados chegarem do 
servidor. 

O código abaixo mostra um servidor TCP/IP simples que espera clientes na porta 9999. O 
método accept() de ServerSocket põe o thread em estado WAITING. A chegada de um cliente causa a 
notificação do thread que acorda e cria um thread novo (RunnableWorker) para processar o cliente. 
Na sequência, o thread principal bloqueia novamente esperando o próximo cliente. 

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(); 

            } 

        } 

    } 

} 

O RunnableWorker é uma implementação de Runnable que contém uma referência para o Socket 
obtido pelo cliente. Ele executa enquanto o thread principal espera outros clientes. Quando o 
RunnableWorker terminar, a comunicação com o cliente será encerrada. Antes disso, o thread 
principal pode ter recebido outros clientes e ter criado threads para processar cada um deles. 

public class RunnableWorker implements Runnable { 

 private Socket client; 

 private ServerSocket server; 

  

 public RunnableWorker(Socket client, ServerSocket server) { 

  this.client = client; 

  this.server = server; 

 } 



 7 Patterns e anti-patterns usando threads 

c b a Helder da Rocha 2013/2017  w 57 

 

    @Override public void run() { 
        try (BufferedReader in =  

                  new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream())); 

               PrintWriter out =    

                  new PrintWriter(new OutputStreamWriter(client.getOutputStream()))) { 

   // processamento da comunicação com o cliente 

        } 

       System.out.println("Client thread for socket "+client.getLocalAddress()+" is DONE!"); 

 } 

} 

6.3 Threads em GUIs e frameworks 
Interfaces gráficas geralmente usam um thread separado para redesenhar telas e tratar eventos. 

Normalmente o programador não precisa (nem deve) lidar diretamente com os threads, mas usa 
uma API que isola operações que cuidam da criação, agendamento e comunicam com threads para 
desenhar componentes e despachar eventos. Exemplos nas APIs gráficas do Java são os métodos 
paint() e repaint() usadas para redesenhar componentes na AWT e invokeLater() e 
invokeAndWait() do Swing. Tarefas demoradas no Swing podem usar SwingWorker que se comunica 
com o thread de eventos. O JavaFX possui um pacote inteiro javafx.concurrent e recomenda a 
implementação de interfaces (Worker, Task, Service) para operações concorrentes. 

Muitos frameworks usam threads internamente, mas desaconselham ou impedem seu uso nas 
classes que usam seus serviços. Um exemplo são os frameworks do Java EE que proíbem a criação e 
manipulação de threads. 

7 Patterns e anti-patterns usando threads 

Os recursos de threads que vimos até agora existem desde a primeira versão de Java. Nos últimos 
20 anos houve grandes mudanças no mundo dos sistemas operacionais e microprocessadores. É 
natural que nesse tempo alguns recursos tenham ficado obsoletos, principalmente na API de 
threads que sofre mais com  dependência de plataforma que outros recursos da linguagem. O pacote 
java.util.concurrent, introduzido no Java 5, permite a construção de aplicações concorrentes em 
um nível de abstração mais alto, simplificando o uso de threads em uma aplicação e permitindo um 
maior isolamento das diferenças de plataforma. 

Isto não significa que os exemplos com Thread e Runnable que exploramos até aqui estão 
obsoletos. Apesar do baixo nível de abstração, eles ainda são relativamente simples. Mas na classe 
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Thread há vários métodos cujos nomes sugerem a possibilidade de controle preciso dos threads. É 
uma ilusão: a maior parte das JVMs dependem de threads nativos que são controlados pelo sistema 
operacional. Usar certos recursos apenas aumenta a complexidade e diminue o reuso. Veja a seguir 
alguns recursos que devem ser evitados. 

7.1 Não use agendamento baseado em prioridades 
Threads têm prioridades. Os níveis de prioridade variam de sistema para sistema. Em Java a 

prioridade é representada por um número inteiro de 1 a 10 ou pelas constantes 
Thread.MIN_PRIORITY, Thread.NORM_PRIORITY e Thread.MAX_PRIORITY.  Você pode verificar a 
prioridade de um thread com getPriority(), que retorna um número entre 1 e 10, e pode tentar 
alterar a prioridade de um thread com setPriority(int). O problema é que tudo isto pode ser 
inútil, pois não há garantia que a prioridade será alterada, nem mesmo que ela será respeitada se 
você conseguir alterá-la.  

A maneira como ocorre o agendamento de threads varia de plataforma para plataforma. As 
principais JVMs usam threads nativos onde o agendamento de threads é feito pelo sistema 
operacional e não pela JVM. E cada sistema operacional adota estratégias diferentes, e que ainda 
podem variar conforme aumenta o uso de CPU. Uma chamada a setPriority() pode não mudar 
nada. Em muitos sistemas é preciso ser administrador ou root para mudar permissões.  

Ainda que você construa um programa dependente de plataforma e ele consiga mudar 
prioridades, isto pode não fazer diferença nenhuma. A prioridade é apenas uma sugestão que o 
sistema operacional pode ignorar. Você pode usar o método setPriority(Thread.MIN_PRIORITY) 
para sugerir ao sistema operacional que um thread não precisa executar quando os recursos forem 
escassos, ou setPriority(Thread.MAX_PRIORITY) para sugerir que um thread tenha prioridade sobre 
os outros. Isto pode funcionar em alguns sistemas, mas em outros pode não fazer diferença. Além 
disso, a prioridade de um thread só faz sentido quando vários threads disputam acesso a poucos 
recursos. Hoje em dia é comum encontrar computadores com pelo menos 8 CPUs lógicas (4 cores). 
Se um computador tem mais CPUs que threads executando, então todos os threads terão 
oportunidade de rodar, independente de sua prioridade. 

Portanto, como o uso prioridades acrescenta uma complexidade adicional desnecessária (a um 
sistema que já é complexo). O uso incorreto introduz bugs de inanição (thread starvation) e 
travamento por ocupação infinita (livelock). É possível construir programas concorrentes eficientes 
sem precisar configurar prioridades nos threads. O ideal é construir aplicações que façam o 
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agendamento de threads independente do sistema operacional, e para isto você não precisa mudar 
as prioridades. 

7.2 Não use o método yield() 
Pelos mesmos motivos que não se deve usar prioridades, deve-se evitar o método yield(). Este 

método foi originalmente criado para que uma fila contendo vários threads de mesma prioridade 
pudesse participar da CPU, com o thread que estivesse na CPU chamando yield() para dar a 
preferência ao próximo da fila. Mas como o agendamento de prioridades é dependente de 
plataforma, yield() poderá ou não funcionar. É possível substituir a funcionalidade desse método 
usando outras técnicas, inclusive soluções com Thread.sleep() e wait()/notify(). 

7.3 Nunca use os métodos deprecados: stop(), destroy(), suspend() e resume() 
Os métodos stop(), destroy(), resume(), suspend() (e mais alguns outros) do objeto Thread têm 

comportamento imprevisível e nunca devem ser usados. Eles estão marcados como deprecated 
desde a versão 1.2 de Java sinalizando essa recomendação. Em algumas JVMs a tentativa de 
executar esses métodos poderá lançar uma exceção (OperationNotSupportedException), em outros 
podem causar travamento por impasse (deadlock). Rotinas para interromper, destruir, suspender e 
reiniciar threads podem ser construídas de forma segura usando interrupt() ou mecanismos 
wait()/notify() com variáveis voláteis. 

7.4 Não use a classe ThreadGroup 
A classe ThreadGroup foi criada inicialmente como um mecanismo para coordenar permissões em 

threads rodando em applets. Também serviam para outras finalidades, como colecionar threads em 
um grupo, que hoje são realizadas melhor com coleções. Como applets não são mais suportados e 
existem soluções muito melhores para as outras funções de um ThreadGroup, essa classe tornou-se 
obsoleta e não deve ser usada. As melhores alternativas estão no framework de execução (Executor) 
e fábricas de threads (ThreadFactory) do pacote java.util.concurrent.  
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Parte 2: Utilitários de concorrência e paralelismo 
Na primeira parte deste tutorial sobre threads em Java exploramos a infraestrutura fundamental, a 
classe Thread,  a interface Runnable, as palavras-chave synchronized e volatile, e os métodos wait(), 
notify() e notifyAll() da classe Object, além das classes ThreadLocal e Timer.  

Nesta seção exploraremos os recursos que foram introduzidos entre as versões 5 e 8 do Java com 
a finalidade de tornar o desenvolvimento com threads menos complexo e mais eficiente. Esses 
recursos incluem bibliotecas de classes e interfaces que implementam padrões de design para 
aplicações concorrentes e paradigmas funcionais e reativos. Embora seja possível construir 
qualquer programa concorrente usando Thread e Runnable, esta seção introduz recursos mais 
modernos e eficientes que aproveitam melhor a capacidade dos processadores atuais, e que também 
são geralmente mais fáceis de compreender e usar, por permitirem a programação usando 
abstrações mais flexíveis e de nível mais elevado.  

A maior parte desses recursos estão no pacote java.util.concurrent e inclui abstrações para 
serviços de execução e agendamento (implementações das interfaces Executor e ExecutorService), 
infraestrutura para mecanismos de callback (as interfaces Future<V> e Callable<V>), 
implementações de padrões de design para aplicações concorrentes (Semaphore, Lock, 
CyclicBarrier, CountDownLatch, Exchanger e Phaser), objetos atômicos (que aproveitam algoritmos 
nativos do microprocessador para leitura e gravação sem travas) e coleções sincronizadas (que usam 
internamente várias dessas construções). Exploraremos também as classes CompletableFuture<V> 
(uma API em estilo reativo, que permite a construção de callbacks assíncronos sem bloqueios), 
ForkJoinPool (criada para lidar eficientemente com sistemas paralelos) e os métodos da API de 
streams (introduzida na versão 8 do Java) usados para programação paralela.   

O pacote java.util.concurrent foi introduzido na versão 5 do Java, inspirado em padrões de 
design para aplicações concorrentes. As classes e interfaces do pacote podem ser classificadas em 
sete grupos: 

• Unidades de tempo: uma enumeração que contém unidades de tempo, métodos de 
conversão e utilitários para melhorar a legibilidade de operações que usam tempo. 

• Variáveis atômicas: classes para manipulação atômica de tipos primitivos, referências e 
arrays (permitem atualização, incremento, etc. sem travas bloqueantes). 
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• Travas e monitores: implementação de travas de exclusão mútua para leitura e gravação com 
mais flexibilidade que synchronized, wait() e notify(). 

• Coleções concorrentes: várias implementações para coleções com níveis diferentes de 
compatibilidade com threads.  

• Sincronizadores: implementação de padrões de concorrência para sincronização 
(semáforos, barreiras, trincos, permutadores). 

• Utilitários para execução de tarefas concorrentes: classes e interfaces para criação, execução 
e agendamento de threads e grupos, callbacks e paralelismo.  

• Framework de execução não-bloqueante: uma API para construção de cadeias de tarefas que 
são executadas em cascata, sem travas, com programação reativa e possivelmente 
assíncrona. 

8 Unidades de tempo 

A enumeração TimeUnit contém várias constantes que especificam a unidade de tempo usada em 
vários métodos do pacote java.util.concurrent. As unidades variam de dias a nanossegundos (a 
resolução mínima é dependente de plataforma). As constantes da enumeração são: 

DAYS, HOURS, MINUTES, SECONDS, MILLISECONDS, MICROSECONDS, NANOSECONDS 

Elas são usadas como segundo argumento de vários métodos que recebem valores de tempo, por 
exemplo: 

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

Além das constantes, a enumeração define vários métodos. O método convert(duração, 
unidade) converte a duração expressa em uma unidade informada para a atual. Por exemplo: 

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

Podem também ser usados métodos que recebem apenas o argumento duração e que convertem 
da unidade atual para unidades específicas: toDays(duração), toSeconds(duração), etc. O mesmo 
resultado acima poderia ser obtido com: 

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

Existem ainda três métodos que podem ser usadas para substituir Thread.sleep() e as versões de 
join() e wait() com timeout. São respectivamente os métodos timedWait(objeto, timeout), 
timedJoin(thread, timeout) e sleep(timeout). Usar TimeUnit.UNIDADE.sleep(duração) em vez de 
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Thread.sleep(milissegundos) é recomendado pois deixa o código mais claro, principalmente 
quanto a duração é maior que milhares de milissegundos: 

try { 

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

} catch (InterruptedException ignored) {} 

9 Variáveis para operações atômicas 

O pacote java.util.concurrent.atomic contém classes que empacotam valores individuais 
(inteiros, booleanos e pontos-flutuantes), referências e arrays oferecendo métodos para a realização 
de operações atômicas sobre esses valores (ler e incrementar, comparar e alterar, acumular, etc.) 
São uma alternativa mais eficiente que a sincronização de acesso para uma variável individual. A 
leitura e gravação simples tem o efeito equivalente a ler e gravar uma variável marcada como 
volatile. Para operações com duas ou mais etapas (por exemplo, comparar e alterar um valor) o 
efeito é equivalente a encapsular a variável em um par de métodos synchronized para leitura e 
gravação (getter e setter). 

Mas embora os efeitos de uma operação sincronizada e atômica sejam os mesmos, operações 
atômicas são geralmente mais eficientes porque a máquina virtual poderá implementá-las usando 
operações nativas da CPU (geralmente usando algoritmos CAS: compare & swap) sem travas nem 
contenção de threads. Com sincronização de acesso, apenas um único thread pode acessar uma 
variável protegida por uma trava. Operações com variáveis atômicas não têm essa restrição. O uso 
de operações atômicas também permite escrever um código mais enxuto.  

As classes deste pacote podem ser classificadas em quatro grupos: tipos primitivos, referências, 
arrays e atualizadores. Elas estão representadas na Figura 9.1. 

 
Figura 9.1 Classes do pacote java.util.concurrent.atomic. 
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Todas as classes possuem quatro métodos em comum (os outros métodos são implementados a 
partir deles): 

• V get() - retorna o valor empacotado no objeto. Nos objetos que encapsulam arrays, get() 
pode ser passado com parâmetro inteiro (índice do array) para recuperar o elemento 
correspondente. É equivalente à leitura de um valor volatile. 

• void set(V valor) - inicializa o objeto com um valor. É equivalente à gravação de um valor 
volatile. 

• V getAndSet(V valor) – equivalente a set() mas em vez de retornar void, retorna o valor 
anterior. 

• boolean compareAndSet(V esperado, V valor) - compara o valor empacotado no objeto com 
um valor esperado altera o estado para um novo valor apenas se os valores atuais e esperados 
forem idênticos. Este é um método atômico implementado de forma nativa (na maior parte 
das JVMs) usando o algoritmo CAS (Compare and Swap). 

9.1 O algoritmo Compare and Swap (CAS) 
O principal método das variáveis atômicas é compareAndSet(). Este método implementa um 

algoritmo que testa uma variável um bloco que testa uma variável antes de mudar o seu valor. Nos 
objetos atômicos ele é implementado de forma nativa e a operação é realizada no microprocessador, 
se ele implementar CAS. 

Para entender como este algoritmo pode ser usado como operação primitiva para diversas 
operações atômicas, vejamos uma implementação simples em Java. Na implementação abaixo o 
método permite alterar o valor de um atributo apenas se ele for igual a um determinado valor 
previamente especificado: 

class Objeto { 

    private int valor; 

    boolean compareAndSet(int esperado, int novoValor) { 

        if (esperado == this.valor) {   // operação 1 – leitura e teste 

            this.valor = novoValor;     // operação 2 – atribuição 

            return true; 

        } 

        return false; 

 } 

} 
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Se múltiplos threads acessarem esse método ao mesmo tempo, não haverá um único resultado 
previsível, caracterizando uma condição de corrida (race condition). Por exemplo, suponha que os 
dois threads chamem o método ao mesmo tempo, conforme o código abaixo: 

Objeto obj = new Objeto(); 

new Thread(() -> obj.compareAndSet(0,5)).start(); 

new Thread(() -> obj.compareAndSet(0,10)).start(); 

Em um dos cenários possíveis os threads alternam operações e o resultado será o seguinte: 
Objeto criado e compartilhado contendo valor 0. 

Thread 1 chama compareAndSet(0, 5). 

Thread 2 chama compareAndSet(0, 10). 

Thread 1 testa (esperado == this.valor): true, porque this.valor é inicialmente 0 

Thread 2 testa (esperado == this.valor): true, porque this.valor ainda é 0 

Thread 1 muda this.valor para 5. 

Thread 2 muda this.valor para 10, sobrepondo o que o outro thread gravou. O valor 5 foi perdido! 

Thread 1 retorna true, mesmo não tendo mudado o valor para 5 

Thread 2 retorna true. 

Se o Thread 1 tivesse conseguido mudar o valor para 5, o Thread 2 não teria conseguido fazer 
alteração para 10, pois a comparação com 0 retornaria false. Logo, a sequência de operações 
precisa ser atômica. O funcionamento correto desse método requer sincronização: 

class Objeto { 

    private int valor; 

    boolean synchronized compareAndSet(int esperado, int novoValor) { 

        if (esperado == this.valor) { 

            this.valor = novoValor; 

            return true; 

        } 

        return false; 

 } 

} 

Isto permitirá que apenas um thread execute compareAndSet() no mesmo objeto ao mesmo 
tempo, evitando as condições de concorrência.  

Agora este método compareAndSet() pode ser usado como operação primitiva para construir 
outras operações atômicas sem usar travas de espera. Por exemplo, para implementar uma operação 
de incremento é preciso 1) ler o valor anterior, 2) comparar e 3) gravar o valor + 1. As últimas 
duas operações podem ser executadas atomicamente com compareAndSet(). Podemos evitar outra 
sincronização adotando uma estratégia otimista e chamando o compareAndSet() usando um spin lock 
/ busy wait (trava sem bloqueio): 
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public void incrementar() { 

    int valorAntigo = this.valor; // lê guarda valor 

    while(!compareAndSet(valorAntigo, valorAntigo + 1)) { // outro thread pode ter mudado valor 

        valorAntigo = this.valor;  // outro thread alterou valor, leia de novo 

    } 

} 

Este método não é atômico, mas é thread-safe porque sempre produz um resultado consistente, 
mesmo sob múltiplos threads. Se outro thread alterar a variável local valorAntigo, o compareAndSet 
retornará false e o bloco while() será executado, atualizando valorAntigo com outro valor e dando 
uma segunda chance de atualização. O número de repetições do loop é limitado à quantidade de 
threads que tenta incrementar a variável ao mesmo tempo, e geralmente será bem mais eficiente que 
usar travas. 

Processadores modernos implementam de forma nativa a operação compare & swap (CAS) e ela 
é usada nos objetos atômicos para implementar compareAndSet(), garantindo atomicidade sem 
travas bloqueantes. 

class AtomicInteger { 

    private int valor; 

    boolean compareAndSet(int esperado, int novoValor) { 

        // implementação nativa usando CAS 

 } 

} 

O exemplo abaixo mostra como usar compareAndSet() em um AtomicInteger: 

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(); 

        } 

 } 

}   

9.2 Primitivos 
As classes AtomicBoolean, AtomicInteger, AtomicLong permitem acessar e alterar uma variável 

primitiva atomicamente. DoubleAccumulator, DoubleAdder, LongAccumulator e LongAdder permitem 
realizar operações atômicas de acumulação em valores double e long, usando um algoritmo mais 
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eficiente para alterações frequentes. As classes accumulator recebem interfaces funcionais que 
podem ser configuradas com expressões lambda. 

O fragmento de código abaixo mostra como criar variáveis atômicas: 
AtomicBoolean astate = new AtomicBoolean(true); 

AtomicInteger acount = new AtomicInteger(100); 

AtomicLong aTimestamp = new AtomicLong(Instant.now().toEpochMilli()); 

Uma vez criadas, pode-se chamar métodos que implementam operações atômicas com 
somatórios, atualizações, incrementos, etc. que não seriam thread-safe se realizadas com variáveis 
comuns: 

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 também contém métodos os mesmos add() e increment() de AtomicLong mas adota um 
algoritmo diferente. Em vez de calcular e manter um resultado único ele mantém valores separados 
na memória e só realiza a soma quando seus métodos sum(), longValue() ou sumThenReset() são 
chamados. O consumo de memória é maior, mas a contenção é menor. Esta classe é mais eficiente 
quando alterações por múltiplos threads é mais frequente que as leituras.  

O fragmento de código abaixo ilustra um exemplo com LongAdder: 

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, resultado 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 

DoubleAdder contém os mesmos métodos e funciona com tipos double. DoubleAccumulator e 
LongAccumulator possuem construtores que recebem interfaces funcionais e permitem expressar a 
função de acumulação como argumento: 
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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 

9.3 AtomicReference 
Usando AtomicReference é possível trocar um objeto por outro atomicamente. Normalmente 

isto é feito com objetos imutáveis. Um objeto imutável deve ter atributos finais, não ter métodos que 
possam alterar o estado do objeto, se tiver referências elas também devem ser imutáveis, e não deve 
deixar vazar suas referências nem a referência this (o que permitiria que um objeto externo o 
alterasse). Por exemplo, os objetos criados com a classe Lampada abaixo são imutáveis: 

public class Lampada { 

 private final int watts; 

 private final String tipo; 

 

 Lampada(int watts, String tipo) { 

  this.watts = watts; 

  this.tipo = tipo; 

 } 

 

 public int getWatts() { 

  return this.watts; 

 } 

 

 public String getTipo() { 

  return this.tipo; 

 } 

  

 @Override public String toString() { 

  return tipo + " " + watts + "W"; 

 } 

}  

Objetos imutáveis são sempre thread-safe, mas as referências para o objeto podem não ser (elas 
podem, em algum momento, apontar para um objeto em estado incompleto). Usando 
AtomicReference este problema deixa de existir.  

O método substituir() abaixo faz uma permuta atômica entre objetos imutáveis usando uma 
operação atômica compareAndSet() e, embora não seja atômico, é thread-safe: 

public class Soquete {     

    private AtomicReference<Lampada> lampadaRef; 
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    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(); 

    } 

} 

O método compareAndSet() deve ser chamado dentro de um loop (esta é a implementação padrão 
de uma estratégia otimista.)  

No código abaixo três threads tentam trocar uma lâmpada. A estratégia otimista do método 
substituir() garante que dois threads nunca conseguirão trocar a mesma lâmpada. Se antes que um 
thread consiga chamar compareAndSet() outro thread já tenha mudado o valor de lampadaVelha, o 
método compareAndSet() retorna false e ele imediatamente tenta outra vez com o próximo valor. 

public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    Lampada inicial = new Lampada(60, "Incandescente"); 

    SoqueteAtomico soquete = new SoqueteAtomico(inicial); 

   

    Thread[] threads = new Thread[3]; 

 threads[0] = new Thread(() -> System.out.println(Thread.currentThread().getName()  

  + " substituindo " + soquete.substituir(new Lampada(5,  "LED"))  

  + " por LED 5W.")); 

 threads[1] = new Thread(() -> System.out.println(Thread.currentThread().getName()  

  + " substituindo " + soquete.substituir(new Lampada(20, "Fluorescente"))  

  + " por Fluorescente 20W.")); 

 threads[2] = new Thread(() -> System.out.println(Thread.currentThread().getName()   

  + " substituindo " + soquete.substituir(new Lampada(40, "Halogena"))  

  + " por Halogena 40W.")); 

   

for(Thread t : threads) t.start(); 

for(Thread t : threads) t.join(); 

System.out.println("Lampada final: " + soquete.get()); 

} 
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Este é um possível resultado da  execução do método acima. A ordem e o tipo das lâmpadas nas 
trocas poderá mudar: 

Thread-1 substituindo Incandescente 60W por Fluorescente 20W. 

Thread-2 substituindo Fluorescente 20W por Halogena 40W. 

Thread-0 substituindo Halogena 40W por LED 5W. 

Lampada final: LED 5W 

AtomicMarkableReference e AtomicStampedReference associam respectivamente um valor 
booleano e um inteiro a uma referência, e servem para detectar situações onde o estado anterior do 
objeto apenas não é suficiente para garantir a atomicidade da mudança1. Esses objetos também 
alteram um marcador ou carimbo que precisa mudar de estado (ou incrementar) após cada 
operação. Isto permite verificar se uma referência foi alterada por outro thread, mesmo que seu 
valor não tenha mudado. 

Uma aplicação típica de AtomicMarkableReference é a representação de referências para objetos 
que tenham um flag indicando algum status. Por exemplo, arquivos marcados como “removidos”.  

Suponha que lâmpadas precisem ser trocadas, mas apenas quando estiverem vencidas. Esse 
status está indicado no soquete. Usando apenas AtomicReference isto não seria possível, pois o 
método compareAndSet() verifica apenas se uma referência é igual a outra. Com 
AtomicMarkableReference é possível usar um valor booleano como parte da comparação. 

boolean NOVA = false;  

boolean VENCIDA = true; 

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

Em algum momento, um programa poderia marcar que a lâmpada em um soquete está com status 
VENCIDA: 

lampadaRef.attemptMark(lampada, VENCIDA); 

O método substituir() abaixo fará a troca da referência para a lâmpada atual pela referência 
lampadaNova apenas se a lâmpada atual também estiver marcada como VENCIDA. Ele compara a 
referência atual e a flag NOVA/VENCIDA ao mesmo tempo e faz a troca em uma operação atômica (se 
não fosse assim, outro thread poderia mudar o status ou a referência): 

public Lampada substituir(Lampada lampadaNova) { 

                                                             
1 Chamado de problema ABA: onde um valor A é alterado duas vezes e no final volta a ter o valor A, mas em algum momento 
intermediário teve um valor B que não foi detectado. Uma forma de detectar o valor B é a cada alteração incrementar um contador, 
e requerer que o valor anterior do contador também seja o mesmo. Isto é possível usando um AtomicStampedReference. Se o 
problema apenas ocorre com uma mudança (ou número ímpar de mudanças), pode-se usar AtomicMarkableReference, que 
guarda apenas um flag booleano. 
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    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; 

} 

O AtomicMarkableReference é suficiente quando apenas uma mudança precisa ser observada. 
Com um AtomicStampedReference pode-se usar um número inteiro e incrementá-lo a cada mudança, 
permitindo que cada troca tenha um número de versão. 

int trocas = 0; 

AtomicStampedReference<Lampada> lampadaRef = new AtomicStampedReference<>(lampada, 0); 

lampadaRef.attemptStamp(lampada, ++trocas); 

Na hora da substituição, a referência e o número de versão são comparados ao mesmo tempo. Se 
a referência for a mesma, mas o número for outro, significa que algum outro thread fez alterações, e 
a troca não será realizada: 

boolean sucesso = lampadaRef.compareAndSet(lampadaVelha, lampadaNova, trocas, ++trocas); 

9.4 Arrays 
AtomicIntegerArray, AtomicLongArray e AtomicReferenceArray<T> representam arrays atômicos. 

Além de fornecer operações atômicas que podem ser executadas sobre elementos dos arrays, elas 
garantem semântica de acesso volatile aos elementos do array (simplesmente declarar um array 
como volatile não estende esse comportamento aos seus elementos).  

Os fragmentos de código abaixo mostram o uso de construtores e alguns métodos de 
AtomicIntegerArray e AtomicLongArray: 

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); 
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AtomicReferenceArray<T> pode ser usado para construir arrays de qualquer tipo. O fragmento de 
código abaixo mostra o uso do construtor e alguns métodos: 

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); 

9.5 Updaters  
Updaters permitem empacotar atributos comuns (que precisam ter sido declarados como 

volatile) em objetos atômicos, permitindo chamar operações atômicas sobre eles. Um updater é 
configurado através de um método de fábrica que recebe um objeto Class do tipo do atributo e um 
String com o nome do atributo (e um objeto Class do objeto que possui o atributo, se for um 
updater de atributos de uma referência). O estilo de programação é similar a reflection.  

As classes são AtomicIntegerFieldUpdater e AtomicLongFieldUpdater que operam sobre tipos 
inteiros Integer e Long, e AtomicReferenceFieldUpdater que atuam sobre quaisquer tipos associados 
a um objeto.  

Por exemplo, a classe abaixo possui um atributo long e um atributo String, ambos volatile: 

class SimpleObject { 

    volatile long longNumber = 0; 

    volatile String ref = null; 

} 

O trecho de código abaixo mostra como esses atributos poderiam ser alterados atomicamente: 
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!” 
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9.6 Exercícios 
10. Escreva um programa que guarde uma variável inteira, inicialmente zero, que deve ser 

incrementada por 100 threads. Cada thread executa uma tarefa que soma o valor 1 à variável 
uma única vez. Experimente usar variáveis comuns e variáveis atômicas. 

10 Travas de exclusão mútua 

O pacote java.util.concurrent.locks contém classes e interfaces para a controlar o acesso a 
dados compartilhados em aplicações concorrentes. É uma estratégia alternativa a synchronized. É 
mais complexa (e em geral menos eficiente), porém oferece mais flexibilidade. 

O pacote consiste de três interfaces: Lock, Condition e ReadWriteLock, algumas implementações 
de travas e utilitários de sincronização.  

Lock representa uma trava de exclusão mútua (mutex) que pode ser usada para controlar o acesso 
a um recurso compartilhado. Funciona como o bloco synchronized mas permite a implementação de 
estratégias de travamento com semântica diferente (travas reentrantes ou não, travas justas, etc.). 
Para isto possui dois métodos: lock(), para bloquear, e unlock() para liberar o acesso recurso.  

Diferentemente de synchronized, uma Lock pode ser associada a uma condição. O método 
newCondition() retorna uma ou mais condições (interface Condition) associadas à trava (compare 
com synchronized, que associa travas a objetos sem levar em conta uma condição específica). 
Condition pode ser usada para monitoração através dos métodos await() e signal()/signalAll(), 
que funcionam da mesma forma que wait() e notify()/notifyAll() da classe Object, 
respectivamente.  

O framework contém uma única implementação da interface Lock: ReentrantLock. Uma trava 
reentrante permite que um thread obtenha uma trava mais de uma vez (como synchronized, que 
também é reentrante).  

A interface ReadWriteLock controla um par de travas: uma para leitura e outra para escrita, 
obtidas respectivamente pelos métodos readLock() e writeLock(). A implementação dessa interface 
é a classe ReentrantReadWriteLock, que é composta por um par de objetos ReentrantLock. 

A Figura 10.1 mostra as principais classes e interfaces de java.util.concurrent.locks: 



 10 Travas de exclusão mútua 

c b a Helder da Rocha 2013/2017  w 73 

 
Figura 10.1 Principais classes e interfaces do pacote java.util.concurrent.locks 

Apesar de (geralmente) menos eficiente que synchronized, ReentrantLock permite interrupção, 
timeout, polling e fairness (política justa que dá preferência a threads que estão esperando há mais 
tempo). É possível também obter uma trava em um método e liberá-la em outro. 

Java 8 acrescentou mais um tipo de trava: StampedLock que é uma trava não-reentrante cujo 
controle ao recurso protegido é realizado através de um “carimbo” (um inteiro do tipo long) que é 
posteriormente usado para liberar o recurso. Como oferece uma estratégia diferente, StampedLock 
não implementa a interface Lock. Esta implementação suporta leituras com trava otimista (que não 
bloqueia outros threads) e pode ser usado como alternativa eficiente a ReentrantLock.  

10.1 Lock e ReentrantLock 
O uso básico de Lock é similar a usar um bloco synchronized com um objeto especialmente 

criado para servir de trava exclusiva: 

Object mutex = new Object(); 

synchronized(mutex) { 

    // acessar recurso protegido pela trava do objeto  

} 

A única implementação disponível é ReentrantLock. O código abaixo mostra a construção de um 
bloco Lock com efeito equivalente ao bloco synchronized acima. A sintaxe básica consiste em 
chamar lock(), incluir os recursos protegidos em um bloco try, e liberar a trava com unlock() no 
bloco finally:  
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Lock trava = new ReentrantLock();  

trava.lock();  // bloqueia, esperando a trava se outro thread chegar primeiro 

try { 

    // acessar recurso protegido pela trava 

} finally { 

    trava.unlock(); 

}  

O exemplo acima é mais complexo que usar synchronized, mas Lock oferece mais recursos e 
flexibilidade através de outros métodos. 

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 

}  

O método lock() não permite interrupção na tentativa de se obter uma trava, mas 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 

} 

A interface Lock também pode ser usada para implementar travas reentrantes (como 
synchronized) ou não-reentrantes (que não permite que um thread obtenha uma trava duas vezes no 
mesmo objeto). A implementação nativa ReentrantLock mantém uma contagem do aninhamento de 
travas que pode ser obtida através do método getHoldCount(): 
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ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); 

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

lock.lock(); 

try { 

    System.out.println("Hold count after lock 1: " + lock.getHoldCount());   // 1 

    lock.lock(); 

    try { 

     System.out.println("Hold count after lock 2: " + lock.getHoldCount());  // 2 

    } finally { 

     lock.unlock(); 

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

 } 

} finally { 

    lock.unlock(); 

    System.out.println("Hold count after unlock 1: " + lock.getHoldCount());  // 0 

} 

10.2 Associando condições a uma trava com Condition 
O método newCondition() cria um objeto que representa uma condição nova. Uma trava pode 

estar associada a várias condições. 

Condition cheio = lock.newCondition(); 

Um objeto Condition é uma abstração que representa uma condição, mas não encapsula nenhum 
predicado ou teste. Sua principal função é a notificação, como mostra sua interface (abaixo) que 
consiste de métodos para espera e notificação.  

interface Condition { 

    void await()          

    boolean await(long time, TimeUnit unit)           

    long awaitNanos(long nanosTimeout)          

    void awaitUninterruptibly()           

    void signal()            

    void signalAll() 

} 

Os métodos de Condition funcionam da mesma forma que os métodos wait(), notify() e 
notifyAll() de Object. O exemplo abaixo é idêntico ao mostrado na primeira parte deste tutorial, 
mas é mais eficiente. No exemplo com Object.wait() haviam duas condições diferentes e tivemos 
que usar notifyAll(), que é menos eficiente que notify() pois acorda todos os threads. Neste 
exemplo, criamos um objeto Condition para cada condição, e como as esperas e notificações são 
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associadas às condições (e não apenas aos threads), podemos esperar e notificar apenas as 
condições desejadas em cada método e usar signal() (em vez de signalAll()). 

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; 

    } 

}  
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10.3 ReadWriteLock 
A interface 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. Isto 
permite um maior nível de concorrência e escalabilidade. 

Para usar, obtenha primeiro as travas de leitura e gravação, através dos métodos readLock() e 
writeLock() que retornam objetos Lock. 

ReadWriteLock rwLock = new ReentrantReadWriteLock(); 

Lock readLock = rwLock.readLock(); 

Lock writeLock = rwLock.writeLock(); 

Depois use as travas para proteger dados durante as operações de leitura ou gravação.  

O exemplo abaixo mostra uma aplicação simples usando travas distintas para leitura e gravação. 
Vários acessos aos termos do dicionário podem acontecer simultaneamente, mas quando houver a 
inserção de um termo, o acesso será exclusivo. 

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(); 

        } 

 } 
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} 

10.4 StampedLock 
StampedLock não implementa a interface Lock. Possui uma interface distinta. Pode ser usada como 

alternativa mais eficiente a ReentrantLock principalmente em situações em que a leitura é mais 
frequente, já que não precisa bloquear esses threads (suporta estratégia otimista). O travamento é 
realizado através de um “carimbo” (um inteiro do tipo long) que é posteriormente usado para 
liberar o recurso. StampedLock não permite travas aninhadas (não é reentrante). 

A classe abaixo implementa o mesmo dicionário do exemplo de ReadWriteLock usando 
StampedLock: 

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); 

        } 

 } 

} 

StampedLock também suporta uma estratégia otimista para travas de leitura. A trava, que não 
bloqueia, é obtida para a leitura, e depois o carimbo é validado. Se a validação falhar, pode-se tentar 
novamente a leitura com trava otimista dentro de um loop (busy wait) ou fazer a leitura usando uma 
trava de leitura bloqueante. A segunda alternativa é mostrada abaixo: 

public String lookup(String key) { 

    long stamp = lock.tryOptimisticRead();   // obtém carimbo para leitura otimista 

    String result = dict.get(key);      
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    if(!lock.validate(stamp)) {  // se validação falhar, faça a leitura com uma trava comum 

        stamp = lock.readLock(); 

        try { 

            result = dict.get(key);      

        } finally { 

            lock.unlock(stamp); 

        } 

 } 

    return result; 

} 

StampedLock também possui métodos para converter uma trava em outra e versões análogas aos 
métodos tryLock() e lockInterruptibly() de Lock (para cada tipo de trava), com e sem timeout. 
Embora ele não implemente as interfaces Lock e ReadWriteLock, pode-se usar StampedLock em 
aplicações que usam essas interfaces através de seus métodos de conversão: asWriteLock() devolve 
um Lock onde seu método lock() é mapeado ao writeLock() de StampedLock, e asReadLock() devolve 
um Lock com seu método lock() mapeado a readLock(). O método asReadWriteLock() retorna um 
ReadWriteLock com os respectivos mapeamentos. As implementações não suportam o Condition e o 
método newCondition() lança UnsupportedOperationException. 

É importante lembrar que, diferentemente de synchronized e ReentrantLock, StampedLock não é 
reentrante. Isto significa que se um thread que já possui uma trava obtém novamente a mesma trava 
poderá ocorrer um impasse (deadlock) e a aplicação travar. 

10.5 Que tipo de trava usar? 
O tipo de trava que deve ser usado em uma aplicação depende de vários fatores como forma de 

uso, número de threads, tipo de operações realizadas pelos threads, etc. A escolha de estratégias 
com base em performance é arriscado, já que a cada lançamento de uma nova JVM ou SDK 
algoritmos podem ser otimizados e as recomendações mudarem. Quando foi lançada na versão 5 do 
Java, ReentrantLock chegou a ser 5 vezes mais rápido que synchronized em situações típicas, mas 
logo na versão seguinte a performance de synchronized melhorou e ficou equivalente.  

O mais importante é garantir que o programa funcione corretamente, e para isto é preciso saber 
quais threads acessam quais objetos, e se a trava precisa ser aplicada em um objeto local, em this, 
em um objeto estático, se um array pode ser modificado por vários threads, se o estado dele pode 
estar desatualizado, etc.  Somente depois de garantido o funcionamento consistente do programa 
com múltiplos threads é que deve-se considerar uma otimização. 
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Em geral, usar a solução nativa, com synchronized, deve ser a primeira opção para as situações 
genéricas. Reduzir o escopo, usar variáveis atômicas, listas imutáveis, objetos imutáveis, variáveis, 
finais, poderá reduzir a necessidade de synchronized e melhorar a performance. 

Para construir um monitor do tipo produtor-consumidor com vários threads e múltiplas 
condições, usar Lock e Condition poderá ser uma solução mais simples e eficiente, já que o 
mecanismo nativo do Java não distingue diferentes condições. A interface Lock também permite 
tentar obter uma trava apenas se ela estiver disponível, e interromper o processo de obtenção de 
uma trava, que são recursos não suportados em synchronized. Lock (ou StampedLock) também são 
alternativas se for necessário obter a trava em um método e liberar em outro.  

Em situações em que há muito mais threads que apenas acessam dados para leitura, e apenas um 
thread confinado que faz alterações, a leitura poderá ser feita sem travas se os dados forem variáveis 
marcadas como final ou volatile, variáveis atômicas ou referências atômicas a objetos imutáveis, 
(desde que bem encapsuladas). 

Havendo poucos threads fazendo alterações, porém muito mais leitores, estratégias de leitura 
otimista podem ser uma opção melhor, já que os conflitos serão raros. Se aproximadamente 50% 
dos threads forem leitores, o uso de travas distintas para leitura e gravação (onde as leituras podem 
ocorrer simultaneamente e as gravações são exclusivas) é uma boa solução disponível tanto em 
ReadWriteReentrantLock como em StampedLock, mas no Java 8, a implementação de StampedLock tem 
apresentado uma performance melhor em situações típicas. 

Em qualquer uma dessas situações, os resultados podem variar bastante, e dependem da natureza 
das operações (CPU-bound, I/O bound), capacidade de processamento (CPUs, cores), quantidade 
e duração dos threads. A medição é o melhor parâmetro antes de tentar qualquer tipo de otimização. 

10.6 Exercícios 
11. Reimplemente os exercícios do capítulo 4 trocando os blocos synchronized com wait() e 

notify() por uma implementação usando ReentrantLock e Condition. 

11 Coleções concorrentes 

O uso de coleções em ambientes concorrentes requer conhecimento de como seus algoritmos 
foram implementados. Existem implementações thread-safe, com todos os métodos sincronizados, 
e outras que não são thread-safe. Usar uma coleção thread-safe desnecessariamente poderá ter um 
impacto negativo na performance de uma aplicação. Por outro lado, é preciso garantir que a coleção 
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continue a funcionar como esperado quando estiver sendo acessada por múltiplos threads. 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 da 
estrutura a cada gravação, etc.  

Coleções concorrentes são usadas em praticamente todas as classes de java.util.concurrent. As 
implementações de BlockingQueue<V> talvez sejam as mais comuns. Há também estruturas que 
foram criadas especificamente para operar com paralelismo, como a interface Spliterator<V>. Nesta 
seção exploraremos as principais implementações concorrentes de cada interface do pacote 
java.util. 

11.1 Coleções imutáveis 
É muito comum uma aplicação preencher uma coleção uma única vez, e depois apenas acessar 

seus dados para leitura. Nesses casos a coleção pode ser construída como um objeto não-
modificável. Vários métodos da classe Collections permitem construir coleções não-modificáveis 
passando uma coleção como argumento dos métodos de fábrica unmodifiableCollection(), 
unmodifiableSet(), unmodifiableList(), unmodifiableMap(), e outros. O uso de coleções não 
modificáveis garante maior escalabilidade pois podem ser usadas em ambientes concorrentes sem a 
necessidade de travas de acesso (desde que o acesso seja feito exclusivamente através da referência 
imutável): 

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); 

Mesmo que um objeto não seja modificável, é possível que sua referência mude. Se uma 
referência será compartilhada por múltiplos threads ela deve ser final (se for imutável), volatile ou 
atômica (se for mutável), por exemplo: 

AtomicReference<List<String>> ref = new AtomicReference<>(listaImutavel); 

A classe utilitária Collections também possui versões imutáveis de coleções vazias (emptyList(), 
emptySet(), emptyMap(), emptyIterator(), etc.) ou coleções imutáveis que contém apenas um 
elemento (singleton(), singletonList() e singletonMap()): 

List<Integer> vazia = Collections.emptyList(); // Lista imutável e vazia 
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Set<Integer> unidade = Collections.singleton(12);  // Set imutável contendo apenas o número 12 

A versão 9 do Java introduziu métodos de fábrica estáticos para a construção de coleções 
imutáveis em cada interface (List, Set, Map, etc.). O método estático of() pode receber zero ou mais 
elementos, separados por vírgula: 

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

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

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

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

11.2 Coleções sincronizadas 
A maior parte das coleções do pacote java.util não são thread-safe. Isto significa que se forem 

acessadas simultaneamente por múltiplos threads poderão falhar, provocar exceções ou retornar 
resultados inconsistentes. Duas exceções são as classes Vector (que é uma implementação de List) 
e Hashtable (implementação de Map) que existem desde a primeira versão de Java. Se apenas um 
thread terá acesso simultâneo a uma coleção, deve-se dar preferência a implementações ArrayList e 
HashMap, cujos métodos não são sincronizados. Mas em ambientes concorrentes, Vector e Hashmap 
são opções seguras pois não permitem acesso simultâneo por mais de um thread. 

Uma outra maneira de obter uma coleção sincronizada é através da classe utilitária Collections, 
que possui métodos de fábrica que constroem uma coleção sincronizada, que delega para os 
elementos de uma coleção comum. A estrutura é similar aos métodos que produzem coleções 
imutáveis e funciona corretamente desde que o acesso seja feito exclusivamente através da 
referência sincronizada. Há uma versão sincronizada para cada interface e sub-interface que 
representa uma coleção do pacote java.util:  

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;  

Escolher entre um HashMap e um synchronizedMap() ou Hashtable é uma escolha do tipo tudo ou 
nada. Nas situações típicas em que poucos threads gravam e muitos leem, a performance de uma 
coleção que tem travas em todos os métodos será muito menor. Implementações de coleções no 
pacote java.util.concurrent adotam algoritmos de concorrência que diminuem o uso do 
travamento e melhoram a performance. As coleções concorrentes também empregam recursos mais 
eficientes, como variáveis atômicas que aproveitam recursos nativos do microprocessador.  
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11.3 Listas (List) 
A Figura 11.1 mostra a hierarquia da interface List, destacando a única implementação em 

java.util.concurrent: CopyOnWriteArrayList. A classe Vector (desde Java 1.0) também é thread-
safe mas emprega travamento em todo o array, como synchronizedList(). 

 
Figura 11.1 Hierarquia de List. Vector, Stack e CopyOnArrayList são thread-safe. ArrayList e LinkedList não são. 

CopyOnWriteArrayList é uma implementação alternativa para um ArrayList em ambientes 
concorrentes e pode ser mais eficiente que Vector e synchronizedList() em situações onde a leitura 
e iteração é mais frequente que a modificação. A estratégia emprega um array imutável. Quando um 
método que altera o array é chamado, o método cria um novo array contendo essa alteração e 
substitui atomicamente a coleção anterior por ele. O processo é ilustrado na Figura 11.2. 

 
Figura 11.2 Mecanismo do algoritmo CopyOnWriteArrayList. Os threads que fazem leituras nunca são bloqueados, mas podem 

estar lendo dados obsoletos. Qualquer alteração força a criação de um novo array. 
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Em cenários onde as modificações são mais frequentes que a iteração ou leitura poderá não ser 
vantagem usar um  CopyOnWriteArrayList. Nesses cenários, usar synchronizedList() e Vector (ou 
mesmo um ArrayList com travamentos seletivos na classe cliente) poderão ser alternativas mais 
eficientes. 

No exemplo VectorVsCOWAL.java (veja link para exemplos no GitHub no final deste tutorial) 
fizemos um teste simples onde criamos mil threads para fazer mil alterações (add() e depois 
remove(0)) em uma lista de inteiros compartilhada (inicialmente com mil elementos), registrando o 
tempo entre a criação de todos threads e sua finalização. Depois registramos outros mil threads 
fazendo mil leituras (get()) cada. Primeiro criamos a lista com Vector. Depois fizemos o mesmo 
usando uma CopyOnWriteArrayList. Este foi um dos resultados, comparando o tempo de execução 
de cada trecho em milissegundos: 

Writers on Vector: 564 ms. 

Readers on Vector: 91 ms. 

Writers on COWAL: 5984 ms. 

Readers on COWAL: 57 ms. 

Embora este seja um teste muito simples e limitado, já é possível observar o impacto de 
performance sofrido pelos threads que gravam em uma CopyOnWriteArrayList (praticamente 100 
vezes mais lentos que as leituras). 

11.4 Conjuntos (Set) 
A Figura 11.3 mostra a hierarquia da interface Set, destacando as duas implementações 

disponíveis no pacote java.util.concurrent: CopyOnWriteArraySet e ConcurrentSkipListSet. 

 
Figura 11.3 Hierarquia da interface Set. Apenas CopyOnWriteArraySet e ConcurrentSkipListSet são thread-safe. 

CopyOnWriteArraySet emprega o mesmo algoritmo que CopyOnWriteArrayList fornecendo uma 
implementação concorrente para um Set: utiliza um Set imutável que é substituído atomicamente 
por um novo Set em caso de alteração. Oferece mais concorrência que um synchronizedSet() e 
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elimina a necessidade de usar travas ou fazer cópias da coleção durante a iteração, mas poderá ser 
uma solução ruim em cenários onde as modificações são mais frequentes que leituras e iterações. 
Nesses casos o uso de um  synchronizedSet() poderá ser uma solução melhor.  

ConcurrentSkipListSet é uma implementação de NavigableSet, que é um SortedSet, ou seja, a 
estrutura é ordenada de acordo com a ordem natural dos elementos (ou pelas regras especificadas 
em um Comparator, se fornecido na construção). É uma implementação do algoritmo SkipList, que 
usa probabilidade para decidir pular partes da estrutura, concentrando a busca em áreas menores. A 
eficiência do algoritmo para as operações comuns é da ordem de O(log n). Este algoritmo é uma boa 
alternativa a TreeSet em ambientes concorrentes. 

11.5 Mapas (Map) 
A Figura 11.4 mostra a hierarquia da interface Map, destacando as interfaces e implementações 

do pacote java.util.concurrent. Além das duas implementações concorrentes, o pacote java.util 
também inclui a classe Hashtable que é thread-safe (mas que trava a tabela inteira, como 
synchronizedMap()). 

 
Figura 11.4 Hierarquia da interface Map contém diversas implementações thread-safe. Além das classes ConcurrentHashMap e 

ConcurrentSkipListMap, as classes Dictionary e Hashtable também são thread-safe. 

A classe ConcurrentHashMap é uma implementação concorrente de Map (implementa a interface 
ConcurrentMap) que oferece concorrência total para leituras (as leituras não são bloqueantes) e alta 
concorrência para atualizações, usando múltiplas travas para diferentes partes do mapa. Esta classe 
deve ser a primeira escolha a ser considerada quando for necessário usar um mapa em ambientes 
concorrentes. 
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Diferentemente de Hashtable e synchronizedMap(), a classe ConcurrentHashMap não trava a tabela 
inteira, mas apenas as partes envolvidas na alteração. Isto garante uma performance muito melhor 
do algoritmo quando há alterações. Como consequência dessa política, métodos como size() e 
isEmpty() são apenas estimativas e podem não retornar os valores mais recentes (o resultado pode 
estar obsoleto se houver modificações durante a chamada).  

As Figura 11.5 compara as principais implementações concorrentes de Map disponíveis em Java: 
synchronizedMap(), Hashtable e ConcurrentHashMap. Veja que ConcurrentHashMap permite um alto 
nível de concorrência, já que o bloqueio não afeta a tabela inteira, mas apenas os segmentos 
(“buckets” calculados a partir do hashCode() das chaves), e as leituras não são bloqueadas. Este 
comportamento é válido para implementações de ConcurrentHashMap a partir do Java 8 (nas versões 
anteriores o algoritmo também é segmentado, mas os segmentos não contém apenas um bucket). 

 
Figura 11.5 Comportamento das implementações concorrentes de Map (Java 8 e 9). SynchronizedMap e Hashtable travam a 

tabela inteira, para leituras ou gravações. ConcurrentHashMap não bloqueia threads que fazem apenas leituras e nas gravações, 
bloqueiam apenas o segmento onde a alteração ocorre. 

O nível de concorrência máximo é definido na construção da coleção, e corresponde ao número 
de segmentos (buckets) usados para agrupar as chaves (o default é 16). Como em qualquer HashMap, 
a performance depende em grande parte da qualidade dos hashcodes calculados pelos objetos que 
representam as chaves, que determinará uma distribuição mais uniforme dos elementos em 
segmentos distintos. Informar a capacidade inicial do mapa também melhora a performance pois 
evita o redimensionamento e rehashing a cada inserção. Isto é ainda mais importante no caso do 
ConcurrentHashMap. 

Como não há travas de leitura, existe a possibilidade de se ler dados obsoletos se um outro thread 
possuir uma trava de gravação no mesmo segmento. Também não há garantia que os iteradores 
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estejam trabalhando com dados atualizados. Eles são obtidos a partir das chaves de um 
ConcurrentHashMap e retornam elementos que refletem o estado do mapa em algum ponto.  

ConcurrentSkipListMap é uma implementação de ConcurrentMap e também de NavigableMap, que 
é um SortedMap, ou seja, a estrutura é ordenada de acordo com a ordem natural das chaves (ou pelas 
regras especificadas em um Comparator, se fornecido na construção). É o mesmo algoritmo usado 
no ConcurrentSkipListSet. Não é possível mudar valores armazenados (Map.Entry.setValue() não é 
suportado) mas os mapeamentos podem ser feitos atomicamente usando métodos como 
putIfAbsent() ou replace(). Este algoritmo é uma boa alternativa a TreeMap em ambientes 
concorrentes. 

11.6 Filas (Queue) 
A maior parte das implementações de coleções em java.util.concurrent são filas, 

principalmente da interface BlockingQueue que contém cinco implementações. A Figura 11.6 
mostra a hierarquia da interface Queue, destacando as interfaces e implementações do pacote 
java.util.concurrent. 

 
Figura 11.6 Hierarquia da interface Queue. A maior parte das implementações da interface Queue consiste de algoritmos thread-

safe. As implementações de BlockingQueue são as principais coleções usadas em java.util.concurrent. 

ConcurrentLinkedQueue é uma implementação thread-safe da interface Queue e baseia-se em nós 
encadeados com ordenação FIFO (First-In-First-Out: novos elementos são inseridos na cauda, e as 
operações de inspeção e remoção ocorrem na cabeça). Implementa os mesmos métodos com um 
algoritmo não-bloqueante e pode ser uma alternativa mais eficiente que usar uma LinkedList 
encapsulada em uma synchronizedList(). Como não bloqueia quando vazio ou cheio, pode ser mais 
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difícil de usar em cenários produtor-consumidor pois o próprio cliente terá que lidar com essas 
situações.  

BlockingQueue representa a estratégia onde um thread produtor bloqueia ao inserir elementos 
em uma fila enquanto não houver espaço disponível, ou um thread consumidor bloqueia ao remover 
um elemento da fila enquanto não existirem elementos para consumir. A interface estende Queue 
com mais 4 métodos de inserção e remoção: os métodos bloqueantes put() (inserir) e take() 
(remover), e versões de offer() e poll() que expiram depois de um timeout. Portanto os métodos 
de BlockingQueue podem ser classificados de acordo com a forma como reagem a uma operação que 
não pode ser executada imediatamente: 

• Lançam exceções (inserção, remoção, inspeção): add(elemento), remove(), element() 
• Retornam um false ou 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) 

A implementação básica é ArrayBlockingQueue que usa um array interno para ordenar os 
elementos seguindo a estratégia FIFO. O exemplo abaixo mostra uma implementação clássica 
produtor-consumidor usando um BlockingQueue compartilhado entre três threads. 

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); 

                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(new Random().nextInt(100)); 

            } 

        } catch (InterruptedException e) { 

            Thread.currentThread().interrupt(); 

        } 

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

 } 

} 
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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"); 

 } 

} 

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(); 

 } 

}    

Este produtor produz 5 vezes mais rápido. Como há 10 espaços na fila, elementos se acumulam. 

A classe PriorityBlockingQueue é uma implementação thread-safe de PriorityQueue. Implementa 
um BlockingQueue ordenado (os elementos precisam implementar Comparable) onde o menor 
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elemento é o que está na cabeça da fila (os métodos poll(), remove(), peek() e element() acessam 
este elemento). 

A classe SynchronousQueue é um BlockingQueue na qual cada operação de inserção precisa esperar 
por uma operação correspondente de remoção, e vice-versa. A fila funciona como um ponto de 
troca (rendez-vous), permitindo a permuta de elementos entre threads. Um SynchronousQueue é uma 
fila vazia. Não é possível chamar peek() em uma SynchronousQueue porque um elemento só estará 
presente quando houver um thread tentando removê-lo. A Figura 11.7 ilustra o funcionamento de 
uma SynchronousQueue: 

 
Figura 11.7 SynchronousQueue é uma fila vazia onde put() só pode ser chamad0 se houver um take() bloqueando o thread.  

Uma SynchronousQueue pode ser construída usando ordenamento indefinido (mais eficiente) ou 
justo, onde a ordem de chegada dos produtores e consumidores é respeitada. O mesmo exemplo 
acima foi implementado usando um SynchronousQueue: trocando apenas uma linha: 

BlockingQueue<String> q = new SynchronousQueue<>(); 

Apesar do consumidor ser bem mais lento que o produtor, os objetos não se acumulam porque a 
fila é síncrona (só há produção se houver alguém esperando para consumir). 

Uma DelayQueue (Figura 11.8) é uma BlockingQueue de elementos atrasados, onde um elemento 
só pode ser removido da fila quando seu atraso tiver expirado. Os objetos são ordenados pelo tempo 
de atraso. Se nenhum objeto da fila tiver atraso expirado, fila comporta-se como se estivesse vazia. 

 
Figura 11.8 Um DelayQueue ordena os elementos por tempo de atraso e remove os objetos depois que expiram. 
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Os elementos da fila precisam implementar a interface Delayed e seu método getDelay(TimeUnit) 
que retorna tempo restante (o método precisa calcular o timeout, usando o instante atual, e retornar 
zero quando o atraso tiver expirado). A interface Delayed é uma extensão de Comparable<E>, e 
precisa implementar o método compareTo() que será usado pelo algoritmo que irá ordenar os 
elementos na fila (normalmente os elementos serão ordenados em ordem ascendente de atraso). Um 
exemplo de implementação está na classe abaixo que representa um objeto Delayed que contém uma 
string (uma letra): 

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; 

 } 

} 

Os produtores e consumidores precisam usar o objeto Delayed. O produtor abaixo cria um atraso 
aleatório para cada elemento: 
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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) { 

               try { 

                    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)); 

               } catch (InterruptedException e) { 

                    Thread.currentThread().interrupt(); 

                    break; 

               } 

          } 

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

 } 

} 

O produtor é similar ao usado com BlockingQueue, mudando apenas o objeto para DelayedLetter 
em vez de String. O método abaixo mostra como usar: 

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")); 

    ... 

} 

Executando o método acima, vários objetos serão criados com atrasos entre 1 e 5 segundos, e os 
consumidores irão consumi-los à medida em que expirarem. 

A interface TransferQueue é uma BlockingQueue onde produtores podem esperar até que os 
consumidores tenham recebido os elementos que foram colocados na fila. Um produtor usa o 
método transfer() para aguardar que os consumidores recebam o elemento através de take() ou 
poll().  
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Desta forma, TransferQueue é similar a SyncrhonousQueue já que espera que o consumidor 
consuma a informação garantindo a transferência, mas ele é mais versátil pois pode opção de operar 
como um BlockingQueue e enfileirar o elemento sem esperar pelo consumidor. TransferQueue foi 
introduzido no Java 7 e sua única implementação, LinkedTransferQueue, baseada em nós 
encadeados com estratégia FIFO, emprega operações nativas (CAS – Compare and Swap) que 
garantem uma performance superior. 

O produtor abaixo usa um TransferQueue para transferir os objetos para o 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"); 

 } 

} 

O método abaixo usa o produtor acima: 
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")); 

        ... 

} 

11.7 Filas de duas cabeças (Deque) 
Deques são muito usados em algoritmos paralelos em estratégias como work-stealing, onde um 

thread pode “roubar” tarefas de outro thread, removendo-as de sua fila pelo lado oposto. Há duas 
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estratégias concorrentes dessa estrutura no pacote java.util.concurrent. Ambas são 
implementações da interface BlockingDeque. A hierarquia de Deque está ilustrada na Figura 11.9. 

 
Figura 11.9 Hierarquia dw Deque. A principal implementação é LinkedBlockingDeque, usada em algoritmos de work-stealing. 

Assim como BlockingQueue, os métodos da interface BlockingDeque podem ser classificados de 
acordo com: 

• O tipo de operação (inserção, remoção ou inspeção)  
• A forma como lidam com operações que não podem ser realizadas imediatamente (lançam 

exceção, retornam default, bloqueiam thread ou esperam timeout).  

Como um BlockingDeque pode ser operado pelos dois lados, também pode classificar métodos 
pelo lado da fila que operam (cauda ou cabeça) e consequentemente possui o dobro de métodos. Os 
métodos são os mesmos de BlockingQueue com os sufixos Last() ou First(). Por exemplo, add() em 
BlockingQueue corresponde a addFirst() em BlockingDeque, e remove() equivale a removeLast(), 
mas o BlockingDeque também possui addLast() e removeFirst(). A tabela abaixo (da documentação 
oficial) relaciona os métodos de BlockingDeque de acordo com a função, efeito e lado da fila: 

 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() 
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A implementação LinkedBlockingDeque é a principal (e única) implementação de BlockingDeque.  

ConcurrentLinkedDeque é uma implementação thread-safe da interface Deque. É uma 
implementação concorrente que não bloqueia quando vazio ou cheio. Iteradores e métodos que 
retornam tamanho (size(), isEmpty()) tem consistência fraca e podem não refletir o estado atual da 
coleção. Apesar de mais eficiente, esta implementação pode ser mais difícil de usar em cenários 
produtor-consumidor. 

11.8 Quando escolher coleções concorrentes? 
Assim como a escolha de qualquer algoritmo para uma coleção, escolha de uma coleção 

concorrente depende da forma como a coleção será usada, do seu tamanho, do tipo de dados que 
são armazenados, a quantidade de threads envolvidos, e principalmente o tempo que demoram as 
operações de leitura e gravação e se rodam localmente ou dependem de comunicação externa (I/O, 
rede, etc.). Se uma coleção será usada por mais de um thread simultaneamente, ela precisa ser 
thread-safe. Qualquer implementação sincronizada (por uma única trava) já é suficiente para 
garantir a funcionalidade, e, por ser mais simples, esta deve ser a primeira solução a ser 
considerada. Em muitos casos o impacto na performance geral da aplicação é irrisório e a 
otimização não vale a pena. 

Caso a performance seja medida e seja considerada inaceitável, pode-se considerar o uso de uma 
coleção concorrente. A escolha nem sempre é trivial e é preciso considerar os trade-offs envolvidos. 
Por exemplo, talvez o uso de um algoritmo do tipo Copy-On-Write talvez melhore 
significativamente as leituras e seja ideal caso as gravações sejam muito raras, mas a mesma solução 
pode deixar a solução pior se as gravações tornarem-se mais frequentes. Algoritmos otimistas não-
bloqueantes podem melhorar a performance das leituras, mas podem exigir código e recursos 
adicionais para garantir informações atualizadas, caso este seja um requisito fundamental. Como em 
qualquer decisão motivada pela otimização da performance, é necessário ter o apoio de benchmarks 
e testes unitários realizados em um ambiente que simule os piores cenários do ambiente de 
produção, para escolher bem e configurar uma implementação concorrente. 

11.9 Exercícios 
12. Escreva uma tarefa que imprima uma sequência de números de 1 a 10. Escreva outra tarefa 

que imprima uma sequência de letras de A à J. Entre cada impressão espere um tempo 
aleatório entre 0 e 1 segundo. Faça cada tarefa executar em um thread diferente. 
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a. Escolha uma implementação de BlockingQueue e construa um sincronizador 
(produtor-consumidor) que faça com que as impressões ocorram de forma alternada, 
por exemplo: A, 1, B, 2, etc. 

b. Use uma implementação que imprima duas letras para cada número impresso. 
Garanta esse comportamento usando uma implementação com BlockingQueue. 

12 Sincronizadores 

Sincronizadores são objetos que controlam o fluxo de threads com base no seu estado [3]. Pode-
se construir sincronizadores usando recursos como wait()-notify(), join() e estruturas como 
BlockingQueue, ReentrantLock e FutureTask. O pacote java.util.concurrent contém cinco 
implementações populares de padrões de sincronização: Semaphore, CountDownLatch, CyclicBarrier, 
Exchanger e Phaser. A infraestrutura comum desses sincronizadores é fornecida pela classe 
AbstractQueuedSynchronizer (AQS) que também pode servir para implementações de outros 
sincronizadores. 

A Figura 12.1 mostra os sincronizadores do pacote java.util.concurrent destacando seus 
principais métodos. 

 
Figura 12.1 Sincronizadores disponíveis no pacote java.util.concurrent destacando seus principais métodos. 

12.1 Semaphore  
Semaphore é uma abstração que controla acesso a um recurso compartilhado através da 

distribuição de permissões. O semáforo é 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 acesso (até que algum thread termine de usar o recurso 
compartilhado e devolva a permissão, que faz com que a contagem seja novamente incrementada). 
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Semáforos servem para controlar a quantidade de operações que pode acessar um recurso ou 
executar uma ação simultaneamente [3]. Podem ser usados para criar pools de recursos e 
estabelecer limites para uma coleção [5].  

O semáforo pode ser configurado na construção para servir aos threads que requerem 
permissões em ordem indefinida (default) ou por ordem de chegada. Há dois construtores: 

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

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

Um semáforo possui duas operações básicas. Para adquirir uma ou mais permissões usa-se o 
método acquire(), que decrementa o contador. O método release() devolve a permissão para o 
semáforo e incrementa o contador (Figura 12.2). Não havendo a quantidade de permissões 
solicitadas, acquire() bloqueia, mas lança InterruptedException se interrompido.  

 
Figura 12.2 Diagrama de sequência que ilustra o funcionamento de um semáforo. 

O método acquireUninterruptibly() é semelhante mas se não houver permissões, o thread é 
desabilitado até que um release() seja chamado, ignorando interrupções. O método tryAcquire() 
não espera permissões (ou espera um timeout) e retorna false se elas não estiverem imediatamente 
disponíveis. 
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Um semáforo é tipicamente usado para controlar acesso a recursos escassos. Por exemplo,  a 
interface abaixo representa um recurso compartilhado hipotético, com dois métodos: 

interface Resource { 

 void method1(); 

 void method2(); 

} 

A liberação de acesso, limitado a 4 clientes, é feito pela classe abaixo que retorna uma 
implementação da interface para os clientes que chamarem getResource() e obtiverem a permissão: 

class 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."); 

    } 

} 

A tarefa abaixo, que executará em um thread, tenta obter e utilizar um recurso limitado: 
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(); 

 } 

} 

Para testar essa aplicação, executamos as tarefas (distintas) em 8 threads: 
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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(); 

    } 

} 

Quando o método acima for executado, quatro threads esgotarão as permissões e os outros terão 
que esperar a vez quando elas forem sendo liberadas. Abaixo um trecho da execução do programa: 

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 still 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. 

12.2 CountDownLatch 
Um latch é um sincronizador que pode manter threads suspensos até que chegue a um estado 

terminal [3]. Funciona como uma comporta que é acionada por um gatilho representando um 
estado terminal. Antes do estado terminal, a comporta é fechada e threads não passam. No estado 
terminal a comporta é aberta e não fecha mais, permitindo a passagem de todos os threads, os que 
esperavam e outros que chegarem depois. 

Por exemplo, uma loja abrirá quando uma contagem regrassiva iniciando em 10 chegar a zero. 
Cada empregado que chega, cada cliente que espera do lado de fora, e cada cliente online que 
conectar decrementa um contador em um. Depois das 8 da manhã, um outro evento decrementa o 
contador em nove. Se um latch for usado neste cenário, quaisquer 10 pessoas abre a loja antes das 
8, ou 1 pessoa depois das 8. 
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A classe CountDownLatch recebe um ou mais threads e os mantém bloqueados até que ocorra um 
numero determinado de eventos disparados pelo método countDown(). Cada evento decrementa o 
contador estabelecendo uma contagem regressiva. Quando a contagem chegar a zero, a passagem é 
aberta para que os threads executem. O CountDownLatch dispara uma única vez. Uma vez aberto, não 
pode mais ser fechado. 

O objeto é criado passando um inteiro com o valor inicial do contador regressivo: 

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

Threads que serão bloqueados usam o método await() para esperarem no latch até a contagem 
chegar a zero. Qualquer thread pode chamar countDown() para decrementar o contador, a qualquer 
momento e quantas vezes for necessário. Quando a contagem chegar a zero, o trinco é aberto. 

O método await() pode ser interrompido (lança InterruptedException) e também pode ser 
chamado passando um timeout como argumento. O método getCount() retorna um long com o 
valor atual da contagem. 

O diagrama de sequencia da Figura 12.3 ilustra o funcionamento de um CountDownLatch: 

 
Figura 12.3 Diagrama de sequência ilustrando o funcionamento de um CountDownLatch. 

O exemplo abaixo utiliza um latch para esperar threads que fazem cálculos independentes que 
decrementam o contador quanto terminam. Quando todos os cálculos terminarem, o contador 
chegará a zero e o latch será aberto, liberando os threads e executando um thread que irá somar 
todos os resultados.  
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class CountDownLatchSpreadSheet {  
 final double[][] data; 
 public CountDownLatchSpreadSheet(double[][] data) {  this.data = data; } 
 
 public List<Double> computeSubtotals() { 
        final int size = data.length;  
        ExecutorService es =  
            Executors.newFixedThreadPool(size);  
        List<Double> computedLines = Collections.synchronizedList(new ArrayList<Double>(size)); 
        CountDownLatch latch = new CountDownLatch(size);  
        for (double[] line : data) { 
            Runnable subtotalProcessor = () -> { 
                double subtotal = DoubleStream.of(line).map(i->i).sum(); 
                computedLines.add(subtotal); 
                System.out.printf(">>> Subtotal "+Arrays.toString(line)+": $%1.2f\n", subtotal); 
      latch.countDown(); // calculation done 
      try { 
          Utils.log(" waiting for countdown: " + latch.getCount() + " left."); 
          latch.await(); // wait to compute other partial sums 
          Utils.log(" released."); 
      } catch (InterruptedException e) { 
          Thread.currentThread().interrupt(); 
      } 
            }; 
            es.execute(subtotalProcessor); 
        } 
        try { 
            Utils.log(" waiting for subtotals: " + latch.getCount() + " left."); 
            latch.await(); // main thread should wait until all partials are done 
            Utils.log(" released. Will calculate TOTAL now."); 
        } catch (InterruptedException e) {...}  
        es.shutdown(); 
        return computedLines; 
 } 
} 

O método abaixo usa a classe acima para calcular o total de uma planilha de 4 linhas. 

public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

    Thread.currentThread().setName("THREAD TotalOrder"); 

    double[][] values = {{1.0, 2.0, 3.0}, {2.2, 2.2, 5.5, 8.3}, {1.34, 9.11}, {11.9}}; 

    List<Double> lines = new CountDownLatchSpreadSheet(values).computeSubtotals(); 

    Runnable totalSumProcesor = () -> System.out.printf(">>> Total sum: $%1.2f\n",  

                                      lines.stream().map(i->i).reduce(Double::sum).get());  

    (new Thread(totalSumProcesor)).start(); 

} 
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Executando o código acima, serão criados threads para cada linha da planilha, que somarão os 
valores e depois ficarão esperando a abertura da comporta quando a contagem chegar a zero. Após a 
liberação outro thread irá calcular o total. 

COMPUTING [[1.0, 2.0, 3.0], [2.2, 2.2, 5.5, 8.3], [1.34, 9.11], [11.9]] 

THREAD TotalOrder  waiting for subtotals: 4 left. 

>>> Partial sum of [1.0, 2.0, 3.0]: $6.00 

>>> Partial sum of [1.34, 9.11]: $10.45 

THREAD LineItem-1  waiting for countdown: 3 left. 

THREAD LineItem-3  waiting for countdown: 2 left. 

>>> Partial sum of [2.2, 2.2, 5.5, 8.3]: $18.20 

THREAD LineItem-2  waiting for countdown: 1 left. 

>>> Partial sum of [11.9]: $11.90 

THREAD LineItem-4  waiting for countdown: 0 left. 

THREAD TotalOrder  released. Will calculate TOTAL now. 

THREAD LineItem-2  released. 

THREAD LineItem-3  released. 

THREAD LineItem-4  released. 

THREAD LineItem-1  released. 

>>> Total sum: $46.55 

12.3 CyclicBarrier 
Um CyclicBarrier é uma barreira: um tipo sincronizador que bloqueia um grupo de threads até 

que algum evento ocorra. Tem semelhanças com o CountDownLatch, mas em vez de esperar a 
ocorrência de um número de eventos (que podem ou não estar relacionados com os threads que 
esperam) ele espera que os próprios threads registrem-se na chegada, e quando uma quantidade 
especificada de threads estiver esperando, a sua execução é liberada. “Latches esperam eventos. 
Barreiras esperam outros threads” [3]. 

Diferentemente do CountDownLatch, o CyclicBarrier é reinicializado logo após a abertura e 
começa a bloquear outros threads na sequência. 

O CyclicBarrier é inicializando informando a quantidade de threads que precisam se registrar 
para que a passagem seja aberta, e opcionalmente uma tarefa que será executada antes que os 
threads sejam liberados: 

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

CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(5, tarefa);  

// espera 5 threads, executa a tarefa Runnable e depois libera os threads 

Cada thread que chega deve chamar await() que lança InterruptedException (em caso de 
interrupção) e BrokenBarrierException, caso a barreira tenha sido reinicializada. O método await() 
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também pode ser chamado passando um timeout como argumento. O método reset() “quebra” a 
barreira, reinicializando o processo e provocando BrokenBarrierException nos threads que 
esperam. O método isBroken() retorna true se a barreira foi quebrada. O método getParties() 
retorna a quantidade de threads que espera na barreira e getNumberWaiting() informa os que estão 
esperando num dado momento. 

O diagrama de sequência da Figura 12.4 ilustra o funcionamento de CyclicBarrier, com apenas 
uma etapa. Compare com o funcionamento de CountDownLatch. 

 
Figura 12.4 Diagrama de sequência ilustrando o funcionamento de CyclicBarrier.  

A figura Figura 12.5 mostra um CyclicBarrier de 3 threads sendo reinicializado. 

 
Figura 12.5 CyclicBarrier de três threads executando três vezes 
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O exemplo abaixo ilustra o uso de CyclicBarrier para solucionar o mesmo problema anterior 
solucionado com um CountDownLatch.  

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 { 

                    Utils.log(" waiting."); 

                    barrier.await(); // wait to compute other partial sums 

                    Utils.log(" released."); 

      } catch (InterruptedException | BrokenBarrierException e) { ... } 

            }; 

            es.execute(subtotalProcessor); 

        } 

        es.shutdown(); 

 } 

} 

 

public class BarrierDemo { 

    public static void main(String[] args) { 

        double[][] values = {{1.0, 2.0, 3.0}, {2.2, 2.2, 5.5, 8.3}, {1.34, 9.11}, {11.9}}; 

        CyclicBarrierSpreadSheet p = new CyclicBarrierSpreadSheet(values); 

        p.computeTotal(); 

 } 

} 

Este é um possível resultado da execução do exemplo acima: 
> Subtotal: [2.2, 2.2, 5.5, 8.3]: $18.20 

> Subtotal: [1.0, 2.0, 3.0]: $6.00 
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THREAD LineItem-2  waiting. 

THREAD LineItem-1  waiting. 

>>> Total: $24.20 

THREAD LineItem-1  released. 

THREAD LineItem-2  released. 

> Subtotal: [1.34, 9.11]: $10.45 

THREAD LineItem-1  waiting. 

> Subtotal: [11.9]: $11.90 

THREAD LineItem-2  waiting. 

>>> Total: $46.55 

THREAD LineItem-2  released. 

THREAD LineItem-1  released. 

12.4 Phaser 
Phaser funciona como um CyclicBarrier com várias etapas. Um determinado número de threads 

chama register() no Phaser e quando cada um deles termina uma etapa de sua tarefa, chama um 
método arrive(). O thread pode continuar para a etapa seguinte (chamando apenas arrive()) ou 
esperar todos os outros threads terminarem sua etapa (arriveAndAwaitAdvance()). Quando todos os 
threads que se registrarem chamarem arrive(), o phaser incrementa o contador de etapas. Os 
mesmos threads podem agora chamar arrive() novamente quando terminarem a segunda etapa. O 
processo termina quando cada thread deixar o phaser (com deregister()). 

O diagrama da Figura 12.6 ilustra o funcionamento de um Phaser com três etapas. 

 
Figura 12.6 Diagrama mostrando o funcionamento de um Phaser. 

O exemplo abaixo ilustra o funcionamento do Phaser representado pelo diagrama acima: 
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public class PhaserDemo { 

    public static void main(String[] args) { 

        Phaser phaser = new Phaser(3); // 3 fases 

   

        new Thread(() -> {  // este thread passa pelas 3 fases 

            Utils.log(" Phase " + phaser.getPhase()); 

            phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 

            sleep(200); 

            Utils.log(" Phase " + phaser.getPhase()); 

            phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 

            sleep(200); 

            Utils.log(" Phase " + phaser.getPhase()); 

            phaser.arriveAndDeregister(); 

        }).start(); 

   

        new Thread(() -> {  // este thread passa apenas por duas fases 

            Utils.log(" Phase " + phaser.getPhase()); 

            phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 

            sleep(200); 

            Utils.log(" Phase " + phaser.getPhase()); 

            phaser.arriveAndDeregister(); 

        }).start(); 

   

        Utils.log(" Phase " + phaser.getPhase());  // o thread main passa por três fases 

        phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 

        sleep(200); 

        Utils.log(" Phase " + phaser.getPhase()); 

        phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 

        sleep(200); 

        Utils.log(" Phase " + phaser.getPhase()); 

        phaser.arriveAndAwaitAdvance(); 

        phaser.arriveAndDeregister(); 

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

    } 

  

 public static void sleep(int maxTime) { 

        try { Thread.sleep(new Random().nextInt(maxTime)); } catch (InterruptedException e) {} 

 } 

} 

Abaixo um possível resultado da execução do código acima: 
Thread-1  Phase 0 

Thread-0  Phase 0 

main  Phase 0 
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main  Phase 1 

Thread-0  Phase 1 

Thread-1  Phase 1 

Thread-0  Phase 2 

main  Phase 2 

Terminated: true 

12.5 Exchanger 
O Exchanger é um permutador de objetos. Ele serve para trocar objetos de um mesmo tipo entre 

threads em determinado ponto. É uma barreira com dois threads, que se encontram no ponto de 
barreira para trocar objetos [3]. São úteis quando dois threads realizam atividades assimétricas (um 
preenche um array, outro esvazia). 

Um thread chama método exchange() com um objeto. Se outro thread tiver chamado exchange() 
e estiver esperando, objetos são trocados ambos os threads são liberados. Não havendo outro thread 
esperando no exchange(), o thread torna-se inativo e 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). 

O diagrama da Figura 12.7 ilustra o funcionamento de um Exchanger. 

 
Figura 12.7 Diagrama ilustrando o funcionamento de um Exchanger. 

O código abaixo demonstra um o funcionamento de Exchanger de acordo com o diagrama acima: 
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" }; 
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 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 in exchange for letters: 

"+Arrays.toString(result)); 

            } catch (InterruptedException e) { ... } 

        }).start(); 

     

        new Thread(() -> { 

            try { 

                String[] result = exchanger.exchange(digits); 

                System.out.println("Received in exchange for digits: "+Arrays.toString(result)); 

            } catch (InterruptedException e) { ... } 

        }).start(); 

 } 

} 

Resultado 

Letters: [A, B, C, D, E, F] 

Digits: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

Received in exchange for digits: [A, B, C, D, E, F] 

Received in exchange for letters: [1, 2, 3, 4, 5, 6] 

12.6 Como escolher um sincronizador 
Sincronizadores implementam padrões clássicos de concorrência e às vezes um mesmo problema 

pode ser solucionado por mais de um sincronizador, com pequenas diferenças. Abaixo temos um 
resumo dos sincronizadores explorados neste capítulo. 

Há várias semelhanças entre CyclicBarrier e o CountDownLatch mas conceitualmente são padrões 
de design com propósitos diferentes. Um CyclicBarrier reúne vários threads no mesmo lugar e é 
reutilizável. Um CountDownLatch é disparado por eventos (não necessariamente relacionados) que 
decrementam o contador, independente do número de threads, e não é reutilizável. Os threads não 
precisam necessariamente encontrar-se no mesmo lugar.  

CountDownLatch pode ser usado para um evento que ocorre uma vez, por exemplo, inicialização 
de uma aplicação. CyclicBarrier pode ser usado para um evento recorrente, por exemplo, para cada 
vez que uma certa quantidade de pessoas conectar, um serviço adicional ser instanciado. 
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Esses sincronizadores são uma alternativa recomendada em situações onde se usaria 
Thread.join(), que só é possível quando se tem acesso direto ao objeto Thread, que são isolados 
quando se usa um ExecutorService, não havendo como acessá-los. O código abaixo ilustra um latch 
sendo usado para esperar a finalização de threads (o mesmo poderia ser feito com Thread.join() se 
as referências dos threads esrtivessem disponíveis): 

ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(THREADS); 

CountDownLatch latch = new CountDownLatch(THREADS); 

for(int i = 0; i < THREADS; i++) { 

    service.submit(() -> { 

        // executa tarefa 

        latch.countDown(); 

    }); 

} 

latch.await(); // espera os threads 

Algumas implementações com CyclicBarrier também podem ser modeladas com Phaser, que é 
uma estratégia para tarefas que passam por várias etapas. Um Phaser com uma única fase é 
equivalente a um CyclicBarrier. Phaser também permite ser organizado em árvore (pode reduzir a 
contenção de threads) e suporta ForkJoinPool. 

Semaphore é uma estratégia para controlar acesso a recursos e que pode ser usado em alguns 
cenários onde seriam usadas travas mutex. Tanto Semaphore como travas permitem limitar os threads 
que acessam um recurso e ambas possuem mecanismos de notificação. Mas enquanto travas 
permitem o controle sobre um único thread, Semaphore pode liberar acesso de um recurso a vários 
threads simultaneamente. Uma trava (bloco ou método synchronized ou ReeentrantLock) é 
semanticamente equivalente a um Semaphore que libera apenas uma permissão de cada vez. Em 
termos abstratos, a relação entre o recurso e o thread é mais fraca em um Semaphore (que define 
permissões em vez de travas).  

Exchanger é uma abstração que permite a troca de dados entre threads de forma simples e 
eficiente. Pode ser usada em aplicações onde um objeto é trocado por um recibo, que é retido pelo 
thread que cede o recurso. A permuta pode ser usada em aplicações que usam apenas objetos 
imutáveis, permitindo que um cliente o troque por outro objeto com atributos modificados.  

A maior parte dos sincronizadores do Java 5 foram construídos a partir do 
AbstractQueuedSynchronizer (AQS) que fornece os mecanismos básicos para controlar o estado da 
sincronização, bloqueio e desbloqueio de threads e comunicação com filas. Em situações onde um 
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sincronizador não atende totalmente a uma necessidade, configurar um AQS pode ser uma 
alternativa.  

12.7 Exercícios 
13. Implemente o exercício 5 usando a) CountDownLatch e b) CyclicBarrier. 
14. Escreva um programa que carregue vários arquivos de texto pequenos (pelo menos 6 com 

pelo menos 100 caracteres cada), concatenando o conteúdo de cada dois arquivos em um só, 
ou seja, se houver 6 arquivos, o resultado do processo serão 3. Os arquivos são selecionados 
por ordem de chegada. 

15. Escreva um programa que carregue arquivos de texto e incremente um contador cada vez que 
100 caracteres for lido (ex: se o primeiro arquivo tiver 220 caracteres, o contador deve ser 
incrementado duas vezes). Depois de carregar os arquivos, os threads devem esperar. Depois 
que o contador chegar a 5, os threads devem ser liberados. 

16. Um thread executa uma tarefa que disponibiliza arquivos (pelo menos 5). Para obter um 
arquivo é preciso enviar um string, e um arquivo será devolvido em troca. O serviço deve 
então imprimir o nome recebido. Escreva um programa que crie 5 threads, cada um deles 
contendo um nome de usuário. Faça com que esses threads enviem seus nomes para o serviço 
de arquivos, e obtenham um arquivo em troca. 

17. Use um semáforo para construir um BoundedHashSet: um conjunto com número limitado de 
elementos que bloqueia ao inserir (se estiver lotado) e remover (se estiver vazio). A classe 
deve conter um HashSet. O semáforo deve ser inicializado com o tamanho máximo da 
coleção, que é definido ao construir o BoundedHashSet. A operação add() deve adquirir uma 
permissão antes de adicionar um item. Se não for possível adicionar, a permissão deve ser 
liberada imediatamente. Cada remove() deve liberar uma permissão. Veja uma solução em 
[3]. 

13 Framework de execução 

O framework de execução consiste de um conjunto de classes e interfaces que abstraem serviços 
de execução e inclui pools de threads, serviços de agendamento, mecanismos de call-back, 
abstrações para algoritmos recursivos e uma API reativa para encadeamento de tarefas assíncronas. 
Os capítulos restantes deste livro serão dedicados a esses componentes. O diagrama da Figura 13.1 
ilustra os relacionamentos entre as principais classes desse framework. 
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Figura 13.1 Classes e interfaces do framework de execução de java.util.concurrent. 

13.1 Interface Executor 
A principal interface do framework de execução é Executor que representa uma estratégia de 

execução. Executor possui um único método void execute() que recebe tarefas Runnable como 
parâmetro. Seu objetivo é desacoplar  o envio de uma tarefa para processamento dos detalhes de 
como cada tarefa será executada. Por exemplo, para executar duas tarefas Runnable, pode-se usar o 
método abaixo: 

void iniciarThreads() { 

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

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

} 

Com um executor, os detalhes da execução dos threads é encapsulada nos métodos execute(). 
No método abaixo o Executor é recebido como parâmetro, e o método tem apenas a 
responsabilidade de instanciar as tarefas e repassá-las para o executor: 

void iniciarThreads(Executor executor) { 

     executor.execute(new RunnableUm()); 

     executor.execute(new RunnableDois()); 

} 
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Para que o bloco acima se comporte da mesma forma que o anterior, pode-se usar uma 
implementação como a seguinte: 

class UmThreadPorTarefa implements Executor { 

     public void execute(Runnable tarefa) { 

         new Thread(tarefa).start(); 

     } 

 } 

iniciarThreads(new UmThreadPorTarefa()); 

Uma outra implementação poderia chama run() diretamente e executar as tarefas no mesmo 
thread, de forma síncrona: 

class ExecutorSincrono implements Executor { 

     public void execute(Runnable tarefa) { 

         tarefa.run(); 

     } 

} 

iniciarThreads(new ExecutorSincrono()); 

Nesta implementação o executor criará vários threads independentes que irão executar a mesma 
tarefa, permitindo que o cliente escolha o número de threads: 

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)); 

13.2 ExecutorService 
A interface ExecutorService representa um serviço de execução e estende Executor com 

métodos adicionais para a submissão de coleções de tarefas, operações assíncronas e métodos para 
finalização do serviço. Um ExecutorService é geralmente implementado como um pool de threads.  

Os métodos de execução são: 
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• void execute(Runnable tarefa) – herdado de Executor. 
• Future<?> submit(Runnable tarefa) – envia uma tarefa para execução e quando ela terminar 

envia uma notificação para o objeto Future (que bloqueia no método get() enquanto a tarefa 
não tiver finalizado). 

• Future<V> submit(Callable<V> tarefa) – envia uma tarefa para execução e quando ela 
terminar envia uma notificação contendo o valor retornado para o objeto Future (que 
bloqueia no método get() e retorna o valor quando a tarefa terminar.) 

• <T> List<Future<T>> invokeAll(Collection<Callable<T>> tarefas) – executa várias tarefas 
e retorna uma lista contendo os resultados de cada uma. 

• <T> T invokeAny(Collection<Callable<T>> tarefas) – executa várias tarefas e retorna o 
resultado da primeira que terminar. 

Os métodos a seguir são usados nas operações de finalização do serviço: 

• void shutdown() – inicia um processo de finalização do executor, terminando as tarefas já 
submetidas mas não aceitando novas tarefas. 

• List<Runnable> shutdownNow() – tenta finalizar tarefas em andamento e retorna a lista de 
tarefas cuja execução ainda não iniciou. 

• boolean isShutdown() – retorna true se o serviço foi finalizado. 
• boolean isTerminated() – retorna true se todas as tarefas terminaram normalmente. 
• boolean awaitTermination() – o executor aguarda que as tarefas terminem antes de finalizar. 

A interface ScheduledExecutorService acrescenta métodos schedule() e variações que recebem 
objetos Runnable ou Callable para execução depois de um intervalo e/ou periodicamente. 

13.3 ThreadFactory 
Um ThreadFactory é uma interface que abstrai a criação de threads, encapsulando sua construção 

e configuração (nome, tipo, prioridades, etc.) ThreadFactory é um interface funcional e possui um 
método: 

Thread newThread(Runnable r); 

O exemplo abaixo define um ThreadFactory simples usado para atribuir um prefixo ao nome de 
cada thread, com contagem iniciando em 1: 

public class NamedPoolThreadFactory implements ThreadFactory { 

 private String name; 

 private int threadCount = 0; 
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 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; 

 } 

} 

O exemplo acima aproveitou a configuração default para threads usando o método utilitário 
Executors.defaultThreadFactory(), que retorna o thread factory usado por default por todos os 
executores. 

13.4 ThreadPoolExecutor 
A principal implementação de ExecutorService é a classe ThreadPoolExecutor, que executa 

diversas tarefas em threads previamente guardados em um pool. ScheduledThreadPoolExecutor é 
uma versão com suporte a agendamento que implementa a interface ScheduledExecutorService. Um 
terceiro pool foi acrescentado a partir do Java 7: ForkJoinPool, usado para dar suporte ao 
framework Fork/Join (que será explorado mais adiante). 

Para instanciar um ExecutorService é preciso instanciar e configurar um ThreadPoolExecutor, 
ScheduledThreadPoolExecutor ou ForkJoinPool. Os construtores permitem configurar tamanho 
máximo e mínimo do pool, timeout, implementação de BlockingQueue usada, política de rejeição e 
implementação de ThreadFactory. 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 

} 

O terceiro argumento especifica que threads serão destruídos se não reusados em 10 segundos.  
O SynchronousQueue (fila vazia) passado como quarto argumento não permite que o pool aceite 
novos threads se estiver cheio. O thread extra será rejeitado mas a política de rejeição passada como 
quinto argumento determina que o thread que chamou o executor execute o thread rejeitado. 
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O método abaixo mostra como usar o executor acima: 

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") ); 

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

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

A classe ConcurrentTask apenas imprime o nome do thread e uma identificação de cada tarefa 
antes e depois de uma simulação de uso com atraso aleatório (veja a classe Utils.java): 

public class ConcurrentTask implements Runnable { 

 private String name; 

 public ConcurrentTask(String name) { 

  this.name = name; 

 } 

 @Override 

 public void run() { 

  Utils.log(">--- Started: " + name); 

  Utils.simulatedPause(500); 

  Utils.log("---[ Finished: " + name); 

 } 

} 

A execução do serviço irá aceitar três threads, mas o quarto thread será rejeitado e, de acordo 
com a política escolhida, ele será executado pelo thread main, que criou o serviço. 

A listagem abaixo é um possível resultado da execução do método main() acima. A ilustração da 
Figura 13.2 é uma representação dessa execução: 

4 threads on custom thread pool 

Demo-Thread-1 >--- Started: Tp-One 

Demo-Thread-3 >--- Started: Tp-Three 

Demo-Thread-2 >--- Started: Tp-Two 

main >--- Started: Tp-Four 

Demo-Thread-2 ---[ Finished: Tp-Two 

Demo-Thread-3 ---[ Finished: Tp-Three 

Demo-Thread-1 ---[ Finished: Tp-One 

main ---[ Finished: Tp-Four 

> Executor will shutdown after tasks. 
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Figura 13.2 Exemplo de implementação e uso de um ThreadPoolExecutor que recebe até três threads e adota uma política de 

cancelamento que devolve o thread excedente para o cliente para execução no thread principal. 

13.5 A classe utilitária Executors 
Você não precisa criar um ThreadPoolExecutor. Pode aproveitar os métodos da classe utilitária 

Executors que criam e configuram um ThreadPoolExecutor, ScheduledThreadPoolExecutor ou um 
ForkJoinPool e lidam com as situações mais comuns. Os métodos simplificam a construção de 
serviços de execução e requerem poucos ou nenhum parâmetro. Todos também aceitam como 
segundo parâmetro um ThreadFactory. Os principais métodos que criam ExecutorService estão 
detalhados nas seções abaixo: 

1.1.1 Executors.newCachedThreadPool() 

Retorna um ExecutorService sem limite máximo, com criação automática de novos threads sob 
demanda. Novas chamadas a execute() irão reutilizar threads previamente construídos se 
disponíveis. Threads não utilizados em 60 segundos são concluídos e removidos do cache, de forma 
que se o pool passar um longo tempo inativo não consumirá recursos. Na classe Executors, este 
método tem a seguinte implementação: 

public static ExecutorService newCachedThreadPool() { 

    return new ThreadPoolExecutor(0, Integer.MAX_VALUE, 

                                  60L, TimeUnit.SECONDS, 

                                  new SynchronousQueue<Runnable>()); 

} 

O trecho de código abaixo mostra como usar um newCachedThreadPool: 

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."); 
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Figura 13.3 Exemplo de newCachedThreadPool(). 

Como não há limite de threads especificado pelo pool, cada tarefa nova enviada para o executor 
irá criar um novo thread. A ilustração da Figura 13.3 e o resultado abaixo representam um possível 
resultado da execução do código mostrado: 

> 4 threads running in parallel 
> Executor will shutdown after tasks. 
pool-1-thread-1 >--- Started: Ch-One 
pool-1-thread-2 >--- Started: Ch-Two 
pool-1-thread-3 >--- Started: Ch-Three 
pool-1-thread-4 >--- Started: Ch-Four 
pool-1-thread-2 ---[ Finished: Ch-Two 
pool-1-thread-4 ---[ Finished: Ch-Four 
pool-1-thread-3 ---[ Finished: Ch-Three 
pool-1-thread-1 ---[ Finished: Ch-One 

1.1.2 Executors.newFixedThreadPool(int max) 

Retorna um ExecutorService com limite máximo informado como parâmetro. Novas 
solicitações precisam esperar que haja threads (previamente criados e configurados) disponíveis. 
Esta é a implementação do método em Executors (no Java 9): 

public static ExecutorService newFixedThreadPool(int nThreads) { 

    return new ThreadPoolExecutor(nThreads, nThreads, 

                                  0L, TimeUnit.MILLISECONDS, 

                                  new LinkedBlockingQueue<Runnable>()); 

} 

Abaixo, trocamos a implementação do ExecutorService pelo newFixedThreadPool com 3 threads. 
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."); 



Threads: concorrência e paralelismo em Java  

 118 w c b a Helder da Rocha 2013/2017 

 
Figura 13.4 Exemplo de newFixedThreadPool() com três threads executando quatro tarefas. 

Desta vez apenas três threads podem executar ao mesmo tempo, mas logo que a tarefa do thread-
2 terminou, o executor alocou esse thread para a tarefa restante. 

4 trying to run in pool of 3 

> Executor will shutdown after tasks. 

pool-1-thread-1 >--- Started: Fx-One 

pool-1-thread-2 >--- Started: Fx-Two 

pool-1-thread-3 >--- Started: Fx-Three 

pool-1-thread-2 ---[ Finished: Fx-Two 

pool-1-thread-3 >--- Started: Fx-Four 

pool-1-thread-3 ---[ Finished: Fx-Three 

pool-1-thread-1 ---[ Finished: Fx-One 

pool-1-thread-3 ---[ Finished: Fx-Four 

1.1.3 Executors.newScheduledThreadPool(int max) 

Retorna um ScheduledExecutorService que funciona como um newFixedThreadPool onde os 
threads são agendados para iniciar após um certo atraso ou repetirem periodicamente. No exemplo 
abaixo, trocamos a implementação do ExecutorService pelo newScheduledThreadPool com 2 threads.  

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."); 

As duas tarefas que têm atraso mais curto irão ocupar os dois lugares primeiro, e se terminarem 
antes dos 3 segundos, os serviço ficará inativo enquanto o prazo não expirar. Se demorarem mais, as 
tarefas terão que esperar e poderão levar mais de 3 segundos para começar. 

Na execução abaixo (ilustrada pela Figura 13.5) as duas primeiras tarefas iniciaram no tempo 
esperado, mas como demoraram mais para terminar, as tarefas seguintes começaram com atraso: 
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4 scheduled threads trying to run in pool of 2 

> Executor will shutdown after tasks. 

pool-1-thread-1 >--- Started: Sc-Four 

pool-1-thread-2 >--- Started: Sc-Three 

pool-1-thread-2 ---[ Finished: Sc-Three 

pool-1-thread-2 >--- Started: Sc-One  

pool-1-thread-1 ---[ Finished: Sc-Four 

pool-1-thread-1 >--- Started: Sc-Two 

pool-1-thread-1 ---[ Finished: Sc-Two 

pool-1-thread-2 ---[ Finished: Sc-One 

 
Figura 13.5 Tarefas agendadas para iniciarem em 1, 2 e 3 segundos usando um newScheduledThreadPool(). 

1.1.4 Executors.newSingleThreadExecutor() 

O método newSingleThreadExecutor() retorna um ExecutorService contendo um único thread, 
que pode ser utilizado para tarefas sequenciais. É equivalente a usar newFixedThreadPool(1): 

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."); 

 
Figura 13.6 Um newSingleThreadExecutor() executando quatro tarefas. 
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A execução do código acima deve produzir exatamente a saída listada abaixo (ilustrada pela 
Figura 13.6). 

Execution a sequence of 4 tasks in one thread. 

> Executor will shutdown after tasks. 

pool-1-thread-1 >--- Started: Sg-One 

pool-1-thread-1 ---[ Finished: Sg-One 

pool-1-thread-1 >--- Started: Sg-Two 

pool-1-thread-1 ---[ Finished: Sg-Two 

pool-1-thread-1 >--- Started: Sg-Three 

pool-1-thread-1 ---[ Finished: Sg-Three 

pool-1-thread-1 >--- Started: Sg-Four 

pool-1-thread-1 ---[ Finished: Sg-Four 

Um SingleThreadExecutor pode executar em paralelo com outros threads se eles forem 
controlados por outro executor. No exemplo abaixo, três tarefas rodam em sequência em paralelo 
com uma tarefa exclusiva: 

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."); 

 
Figura 13.7 Dois newSingleThreadExecutor() rodando em paralelo. O primeiro com três tarefas e o segundo com uma só. 

O resultado, neste caso, dependerá da duração das tarefas, mas pode-se garantir que as tarefas 
Bg-One, Bg-Two e Bg-Three irão executar em sequência (Figura 13.7). A listagem abaixo representa 
um resultado possível: 

3 sequential tasks in parallel with one long task. 
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> Single task executor will shutdown after task. 

> Sequential tasks executor will shutdown after tasks. 

pool-2-thread-1 >--- Started: Bg-One 

pool-1-thread-1 >--- Exclusive task started. 

pool-2-thread-1 ---[ Finished: Bg-One 

pool-2-thread-1 >--- Started: Bg-Two 

pool-2-thread-1 ---[ Finished: Bg-Two 

pool-2-thread-1 >--- Started: Bg-Three 

pool-1-thread-1 ---] Exclusive task finished. 

pool-2-thread-1 ---[ Finished: Bg-Three 

1.1.5 Executors.newWorkStealingPool(int paralelismo) 

O método newWorkStealingPool() retorna um ForkJoinPool que paraleliza tarefas de acordo com 
o nível de paralelismo default do sistema ou especificado através de parâmetro. ForkJoinPool será 
explorado em mais detalhes adiante. 

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."); 

 
Figura 13.8 Um newWorkStealingPool com dois threads rodando quatro tarefas. 

Não há garantias para a ordem de execução dos threads nem a alocação dos threads em cores 
distintos. Uma possível execução desse código poderá produzir o resultado abaixo, representado 
pela imagem acima. 

Execution of 4 threads using 2 processors 

ForkJoinPool-1-worker-1 >--- Started: P-One 

ForkJoinPool-1-worker-2 >--- Started: P-Two 
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ForkJoinPool-1-worker-1 ---[ Finished: P-One 

ForkJoinPool-1-worker-1 >--- Started: P-Three 

ForkJoinPool-1-worker-1 ---[ Finished: P-Three 

ForkJoinPool-1-worker-1 >--- Started: P-Four 

ForkJoinPool-1-worker-2 ---[ Finished: P-Two 

ForkJoinPool-1-worker-1 ---[ Finished: P-Four 

> Executor will shutdown after tasks. 

13.6 Sincronização da execução de tarefas: Future, Callable e FutureTask 
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. Os mecanismos que vimos até agora (monitores, BlockingQueues, sincronizadores) 
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. 

Um outro mecanismo suportado pelo ExecutorService é o callback, que permite registrar um 
objeto que será notificado quando a tarefa terminar. Esse objeto chama-se Future<V> e representa o 
resultado de uma computação assíncrona. Através de um objeto Future, é possível saber se uma 
tarefa foi concluída, esperar sua conclusão, recuperar seu resultado e tentar cancelar a sua 
execução.  

Um objeto Future<V> é retornado por tarefas executadas através do método submit() de um 
ExecutorService, que como execute(), também recebe um objeto Runnable: 

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

O objeto retornado pode ser usado para bloquear o thread até que a tarefa esteja concluída 
através do método get() da classe Future: 

callback.get(); // o thread bloqueia aqui enquanto a tarefa não terminar 

System.out.println("Tarefa concluída."); 

O get(), nesse caso, funciona como um join() e potencialmente lança InterruptedException e 
ExecutionException. O método get() também pode ser chamado com um timeout e a tarefa pode 
ser interrompida usando o método cancel(): 

try { 

    callback.get(10, TimeUnit.SECONDS); 

} catch (InterruptedException | ExecutionException | TimeoutException e1) { 

    callback.cancel(true); // cancela a tarefa depois de esperar 10 segundos pelo resultado 
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} 

Future é como um latch com countdown de um. O evento é a chegada do resultado. Enquanto o 
resultado não chega, os threads esperam. Quando chega, os threads são liberados e não bloqueiam 
mais. O mecanismo de call-back com Future está ilustrado na Figura 13.9. 

 
Figura 13.9 Um Future é retornado assim que a tarefa é iniciada no Thread-2.  Thread-1 chama get() e bloqueia porque o 

resultado não está pronto. Quando a tarefa termina, o resultado (se houver) é enviado para o Future, que desbloqueia o thread. 

A interface Future ainda declara dois métodos que retornam o status da tarefa. isCancelled() 
retorna true se a tarefa foi cancelada antes de terminar, e isDone() retorna true se a tarefa terminou 
normalmente. 

É possível fazer sincronizações mais sofisticadas usando Callable<V> – uma interface funcional 
similar a Runnable que também representa uma tarefa assíncrona. A principal diferença, além do fato 
de ser uma interface parametrizada, é seu método call(), que diferentemente de run() pode 
retornar um valor e lançar uma exceção:  

interface Callable<V> { 

      V call() throws Exception; 

} 

ExecutorService também possui métodos submit() que recebem uma tarefa Callable<V> como 
parâmetro. Esses métodos retornam um Future<V> que armazenará o valor retornado pelo método V 
call() quando ele estiver disponível.  O valor  poderá ser obtido através do seu método V get(). 

ExecutorService service = Executors.newCachedThreadPool(); 
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Callable<Double> callableTask = () -> Math.sqrt(144); 

Future<Double> resultado = service.submit(callableTask); 

System.out.println("Resultado: " + resultado.get()); // bloqueia thread até haver resultado 

Um Callable pode ser construído a partir de um objeto Runnable existente. O método estático 
callable() da classe utilitária Executors recebe um Runnable e devolve um Callable: 

Runnable tarefa = () -> System.out.println("Tarefa"); 

Callable<Object> callable = Executors.callable(tarefa); 

Neste caso não há como retornar um valor, já que run() retorna void, mas é possível especificar 
um valor que será armazenado no objeto Future quando o Callable terminar: 

Callable<String> callable = Executors.callable(tarefa, "Tarefa concluída."); 

Future<String> future = service.submit(callable); 

System.out.println("Resultado: " + future.get());  // Imprime: Resultado: Tarefa concluída 

Callable e Future geralmente são usados para executar tarefas demoradas em um thread 
separado. Um uso típico são aplicações que fazem  acesso a rede ou operações de I/O. O Callable 
abaixo lê o conteúdo de um arquivo de texto e devolve o conteúdo como string no método call(): 

class FileOpener implements Callable<String> { 

    String filename; 

    public FileOpener(String filename) { this.filename = filename; } 

    @Override public String call() throws Exception { 

        Utils.log("Reading file."); 

        try (FileChannel channel = (FileChannel) Files.newByteChannel(Paths.get(filename))) { 

            long size = channel.size(); 

            MappedByteBuffer buffer = channel.map(FileChannel.MapMode.READ_ONLY, 0, size); 

            StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

            for(int i = 0; i < size; i++) { 

                builder.append((char)buffer.get()); 

            } 

            return builder.toString(); 

        } 

    } 

} 

O thread é executado através do método submit() de um ExecutorService, que retorna um 
Future<String>. O resultado da tarefa – o conteúdo do arquivo – será armazenado no objeto Future 
quando a tarefa que lê o arquivo terminar. O método get() abaixo bloqueia por 10 segundos 
esperando a leitura terminar: 

ExecutorService service = Executors.newCachedThreadPool(); 
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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 é uma implementação de Future que também implementa a interface Runnable. Pode 
assim ser passada como argumento do método execute() de um Executor ou delegar chamadas para 
run(). Outra forma de implementar o exemplo anterior é criar um FutureTask contendo o Callable: 

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

Assim é possível enviar a tarefa para execução usando um método execute() em vez de submit(): 
service.execute(readFileTask); 

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

try { 

    System.out.println("\nFutureTask result: \n" + readFileTask.get()); 

} catch (InterruptedException | ExecutionException  | TimeoutException e) {...}; 

Uma tarefa futura (FutureTask) pode estar em três estados: esperando executar (criada, mas não 
iniciada), executando, e completa. Uma tarefa completa pode ter sido completada normalmente, 
exceptionalmente ou ter sido cancelada. O estado completo é definitivo. 

É possível encontrar algumas semelhanças entre um Future<V> que espera um valor não-nulo e 
um Optional<V>. Ambos possuem um método get() que pode ser usado para recuperar o valor 
armazenado. A diferença que o Future garante que em algum momento no futuro ele guardará um 
resultado, enquanto um Optional poderá nunca conter um valor. Em termos de funcionalidade são 
bem diferentes, já que o método get() de Future bloqueia e pode retornar null se a tarefa não 
produzir resultado. Um Optional não bloqueia (causa exceção) e nunca retorna null. 

13.7 Execução de múltiplas tarefas  
Para submeter uma coleção de tarefas para um ExecutorService e obter uma coleção de objetos 

Future pode-se usar o método invokeAll().O código abaixo demonstra o uso desse método 
submetendo uma lista contendo de 6 tarefas demoradas: 

ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(4); 
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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(); 

Embora as tarefas sejam executadas em threads separado, o resultado será retido até que todas as 
tarefas sejam executadas, portanto a lista de resultados não estará imediatamente disponível 
enquanto a tarefa mais demorada não tiver terminado. A primeira linha abaixo será impressa, e 
depois de alguns milissegundos, as outras duas: 

Will start tasks now. 

Generated numbers (may repeat):  

[47][50][29][30][33][21] 

Em situações onde uma aplicação submete diversas tarefas para execução e espera o resultado da 
primeira que terminar pode-se usar o método invokeAny(). No exemplo abaixo, 2000 tarefas são 
enviadas para execução, mas como a primeira já retorna um resultado não-nulo, as tarefas que ainda 
não foram terminadas são canceladas.  

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)); 
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service.shutdown(); 

No resultado abaixo, o primeiro valor gerado é usado e retornado pelo invokeAny(), mas antes da 
tarefa ser cancelada foram gerados outros 4 números, que não foram usados. 

Generated: 11 

Generated: 20 

Generated: 45 

Generated: 23 

Generated: 26 

Selected number: 11 

Um problema com invokeAll() é que, embora as tarefas sejam executadas de forma assíncrona, 
os objetos Future são liberados apenas quando todas as tarefas terminarem. Se forem submetidas 
três tarefas, duas terminarem em 1 segundo, e a última demorar 10 minutos, teremos que esperar 
10 minutos por todas.  

 Uma solução é usar um CompletionService. Esta interface representa um serviço que guarda os 
resultados das execuções em uma fila, permitindo que elas sejam processadas à medida em que 
sejam concluídas. A única implementação disponível é ExecutorCompletionService, que guarda os 
resultados de tarefas completadas em uma BlockingQueue.  

A Figura 13.10 descreve o processo. Uma tarefa é submetida para o serviço, mas ela não precisa 
guardar a referência do Future. O serviço espera cada Future receber seu resultado e em seguida o 
insere na BlockingQueue. Os clientes esperam na BlockingQueue usando take(). O resultado pode 
ser consumido imediatamente porque o get() não bloqueia mais.  

 
Figura 13.10 Um ExecutorCompletionService mantém uma BlockingQueue onde são inseridos todos os futures, à medida em 

que seus métodos get() desbloqueiam. Assim, a fila contém apenas Futures desbloqueados, que podem ser usados imediatamente. 

Um ExecutorCompletionService não é um thread pool e precisa ser instanciado a partir de um 
thread pool (ExecutorService): 

CompletionService<String> cs = new ExecutorCompletionService<>(Executors.newFixedThreadPool(3)); 
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As tarefas devem ser submetidas ao CompletionService. Referências para os futures podem ser 
guardadas em uma lista, mas não é necessário pois eles serão extraídos de uma fila (a lista está sendo 
usada apenas para manter a contagem de futures).  

List<Future<String>> futures = ... 

Runnable[] tarefas = ... 

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

     futures.add(cs.submit(tarefas[i]));  

Os objetos Future com os resultados podem ser retirados da fila quando prontos usando take(): 
for(int i = 0; i < futures.length; i++) { 

    Future<String> resultado = cs.take(); 

    System.out.println(resultado.get());  // nao bloqueia, pois o resultado já está disponível 

} 

É comum chamar take().get() de uma única vez, já que quando o take() desbloquear, o get() já 
está desbloqueado. O exemplo abaixo usa CompletionService para realizar as mesmas tarefas do 
programa  mostrado anteriormente com 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(); 

O resultado é o mesmo. A diferença é que os resultados serão impressos à medida em que 
estiverem disponíveis (no exemplo anterior, todos os resultados chegaram de uma vez.) 

Generated numbers (may repeat):  

[5][9][32][20][33][6] 
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Este outro exemplo usa um CompletionService para implementar uma solução para a aplicação 
que executa vários threads para selecionar o primeiro que obtiver um resultado (exemplo com 
invokeAny() acima). 

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(); 

O resultado é semelhante. O resultado da primeira tarefa foi selecionado, mas algumas tarefas 
terminaram antes que as restantes fossem canceladas. 

Generated: 34 

Generated: 42 

Generated: 24 

Generated: 37 

Selected number: 34 

Neste exemplo, tivemos que cancelar as tarefas explicitamente (com invokeAny() isto ocorre 
automaticamente). 
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13.8 Agendamento e repetição  
A mesma funcionalidade de Timer e TimerTask é possível usando um ScheduledExecutorService, 

com a possibilidade de controlar o agendamento de vários threads. Mostramos anteriormente como 
criar este serviço através do método Executors.newScheduleduledThreadPool(), que cria, configura 
e retorna um objeto ScheduledThreadPoolExecutor, e através dele podemos agendar tarefas que 
serão executadas periodicamente e/ou depois de um período pré-determinado. 

Os métodos de agendamento no ScheduledExecutorService retornam um ScheduledFuture, que é 
uma interface que estende não apenas a interface Future, mas também a interface Delayed. O 
exemplo abaixo usa um ScheduledExecutorService para submeter duas tarefas Runnable. A primeira 
é uma tarefa de repetição, que inicia em 5 segundos, e imprime a palavra “tick” repetidamente a 
cada segundo. A segunda tarefa é acontecerá 15 segundos mais tarde, e enviará um comando 
cancel() para a primeira tarefa, que irá interromper o thread. 

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(); 

Executando o trecho de código acima, teremos um resultado similar à listagem abaixo, onde as 
palavras “tick” começarão a aparecer na tela depois de 5 segundos, e continuarão aparecendo uma 
por uma, a cada segundo, por mais 10 segundos, aproximadamente: 

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. 



 14 Paralelismo e o framework Fork/Join 

c b a Helder da Rocha 2013/2017  w 131 

O scheduler também pode ser usado com tarefas Callable, e recuperar valores resultantes do 
processamento das tarefas. 

13.9 Exercícios 
18. Escreva um programa use uma conexão HTTP para pesquisar em três mecanismos de busca 

diferentes. Assim que um deles retornar, cancele as outras tarefas. 
19. Escreva um programa que abra 5 a 10 arquivos de texto e grave seu conteúdo em uma String. 

Quando cada resultado estiver disponível, imprima os primeiros 10 e últimos 10 caracteres 
do texto. 

14 Paralelismo e o framework Fork/Join  

O Framework Fork/Join, introduzido no Java 7, é baseado em um serviço de execução que tem 
como objetivo principal paralelizar tarefas, ou seja, executar a mesma tarefa em paralelo usando 
threads e possivelmente cores/CPUs diferentes (não é o mesmo que a concorrência entre tarefas 
diferentes rodando 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.  

14.1 Divide & conquer 
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. O algoritmo 
dividir e conquistar tem a seguinte estrutura em pseudocódigo: 

V resolver(U problema) { 

    if (problema.isSimples()) 

        return resolverLocalmente(problema); // este método é o que efetivamente resolve o 

problema 

    else { 

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

        V resultado1 = resolver(partes[0]);   // submeter e esperar resultado parcial 

        V resultado2 = resolver(partes[1]);   // submeter e esperar resultado parcial 

        return combinar(resultado1, resultado2); // conquistar 

    }   

} 

Por exemplo, o método compute() abaixo utiliza a estratégia dividir e conquistar para achar o 
maior inteiro de um array. Se o array tem tamanho 1 e só possui um inteiro, ele compara com a 
variável de instância que guarda o maior inteiro encontrado até o momento e troca se o valor 
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recebido for maior. O resto do código consiste em partir o array em dois pedaços e chamar 
recursivamente o método até que ele só receba arrays de tamanho 1 ou zero: 

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]; 

        } 

    }  

} 

O diagrama da Figura 14.1 ilustra o processo de execução do algoritmo acima com um array de 4 
elementos contendo [6,2,9,4]: 

 
Figura 14.1 Descrição da execução de um algoritmo recursivo sequencial, que usa a estrat[egia dividir e conquistar, para achar o 

maior número dentre os quatro elementos de um array. 

O mecanismo de fork-join pode ser usado com esse tipo de algoritmo se as subtarefas forem 
independentes e puderem ser executadas em paralelo. Neste caso, a tarefa simples é executada pelo 
thread atual, mas se puder ser simplificada cada subtarefa será enviada para processamento em 
threads distintos. Esta é a operação fork. Cada thread executa a mesma estratégia recursivamente: 
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executa diretamente a tarefa simples, ou divide e submete subtarefas para novos threads, até que 
todas as tarefas tenham sido processadas. 

O algoritmo anterior pode executar em paralelo, já que as tarefas de divisão são independentes, e 
a tarefa de comparação, apesar de envolver uma variável compartilhada, não irá produzir resultados 
incorretos caso haja conflitos já que o maior número seria obtido de qualquer maneira (se o objetivo 
fosse localizar um número específico, as operações de comparação precisariam ser atômicas e o 
paralelismo completo não seria possível.) 

 
Figura 14.2 O mesmo algoritmo para achar o maior número sendo executado em paralelo. Dependendo do algoritmo (não é o 

caso deste), pode ser necessário utilizar travas para evitar condições de corrida. 

Caso as subtarefas produzam um resultado parcial que precisam ser combinados, o thread que 
submeteu as subtarefas precisa esperar pelo resultado de cada uma. Esta é a operação join. Quando 
dois resultados são recebidos, eles  são combinados com os resultados dos outros threads, de 
acordo com as regras do algoritmo.  

A Figura 14.3 ilustra o funcionamento de um algoritmo que recebe uma string e, se ela tiver mais 
que 2 caracteres divide e envia cada metade para uma subtarefa que repete o mesmo procedimentos 
até que só restem strings com 2 caracteres ou menos. Nesse ponto o algoritmo executa (troca as 
letras se forem duas ou não faz nada se for uma só) e devolve o resultado. Cada thread espera que as 
duas subtarefas terminem e combina os dois valores retornados (concatena em ordem inversa). O 
processo ocorre recursivamente até obter o resultado final: 
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Figura 14.3 Descrição do funcionamento de um algoritmo recursivo paralelo para inverter a ordem dos caracteres de uma string. 

O mesmo mecanismo pode ser aplicado a diferentes algoritmos recursivos clássicos que 
permitem a estratégia dividir e conquistar em paralelo: algoritmos de ordenação (merge-sort, quick-
sort, etc), processamento de imagens, pesquisas, navegação em árvores e outros. Fork/Join 
funciona melhor com algoritmos que possam ser divididos facilmente em tarefas independentes, e 
para tarefas complexas que possam se beneficiar do paralelismo. 

14.2 Classes e interfaces da API 
O framework Fork/Join está distribuído em duas hierarquias de classe. As classes descendentes 

de ForkJoinTask, uma implementação de Future, representam tarefas recursivas (Figura 14.4). 

 
Figura 14.4 Hierarquia de ForkJoinTask. 
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Uma tarefa recursiva deve ser uma subclasse de ForkJoinTask. Normalmente estende-se uma das 
três subclasses de ForkJoinTask: RecursiveAction, para ações recursivas que não precisam retornar 
um resultado, RecursiveTask, para ações recursivas que retornam um valor para cada unidade de 
trabalho realizado, ou CountedCompleter, para tarefas que gerenciam árvores de subtarefas 
recursivas, e que precisam manter uma contagem da quantidade de tarefas pendentes. Um 
CountedCompleter pode ou não retornar um valor. 

A segunda hierarquia de classes do framework Fork/Join é a implementação de um 
ExecutorService: o ForkJoinPool (Figura 14.5). Este executor difere dos outros serviços de 
execução por usar estratégias de work-stealing, onde todos os threads do pool buscam ativamente 
tarefas para executar, “roubando” tarefas das filas de outros threads.  

 
Figura 14.5 Hierarquia de ExecutorService destacando ForkJoinPool 

O ForkJoinPool é geralmente configurado para ter uma quantidade de threads compatível com o 
número de processadores do sistema, buscando a melhor eficiência do paralelismo. 

14.3 Work-stealing 
Em um ForkJoinPool cada thread (processador) mantém uma fila de tarefas a executar. Quando 

um thread não tem mais tarefas a executar, ele procura por tarefas nas filas dos outros threads. 
Havendo tarefas disponíveis, ele “rouba” a tarefa retirando-a do lado oposto da fila (que é na 
verdade um deque: uma fila de duas cabeças). Isto mantém todos os threads ocupados enquanto 
houver qualquer tarefa esperando execução (Figura 14.6). 
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Figura 14.6 Ilustração do algoritmo de work stealing. O Thread-3 não tem tarefas na fila e rouba uma tarefa do final de outra fila. 

14.4 ForkJoinPool 
O ForkJoin pool é o serviço de execução (ExecutorService) usado na execução de tarefas 

ForkJoinTask. Um pool comum que é instanciado automaticamente por streams paralelos e tarefas 
assíncronas usando CompletableFuture. Uma referência para o pool comum pode ser obtido através 
do método estático ForkJoinPool.commonPool(): 

ForkJoinPool common = ForkJoinPool.commonPool(); 

O pool é criado com um nível de paralelismo default que determina o número máximo de threads 
que serão criados automaticamente para execução paralela de tarefas. A quantidade de 
processadores do sistema pode ser obtido de: 

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

E o paralelismo default para o ForkJoinPool comum: 

int paralelismo = ForkJoinPool.getCommonPoolParallelism(); 

O paralelismo default corresponde ao número de processadores menos um (liberando um 
processador para o coletor de lixo), mas esse valor pode ser configurado via propriedades do 
sistema. A maneira mais simples de executar uma tarefa com um ForkJoinPool é passa-la como 
argumento do método invoke(tarefa). O efeito é equivalente ao de um submit(tarefa).get(), ou 
seja, o invoke(tarefa) bloqueia o thread atual até que a tarefa termine, retornando resultado se 
houver: 

ForkJoinTask tarefa = new TarefaQueRetornaValor(); 

resultado = common.invoke(tarefa); // ou tarefa.invoke() (equivale a tarefa.fork().join()) 
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14.5 Tarefas recursivas que retornam valor: RecursiveTask 
Os mesmos algoritmos podem ser implementados com as classes abstratas RecursiveTask<V> ou 

RecursiveAction. A diferença é que o primeiro está associado a um tipo que é retornado ao final da 
computação. A subclasse precisa implementar o método compute(), que retorna esse tipo. Esse 
método é chamado automaticamente uma única vez dentro de cada instância de RecursiveTask<V> 
que for submetida para o pool. Ele deve implementar a estratégia de divisão e conquista e decidir o 
que será calculado no thread atual, e o que será dividido em subtarefas e submetido para outros 
threads. A decisão pode ser baseada nas regras do próprio algoritmo, mas normalmente é baseado 
em um limite (threshold) que leva em conta a natureza paralela da execução. 

Como exemplo de RecursiveTask temos a classe abaixo que recebe um array de inteiros e retorna 
o maior número encontrado. A variável THRESHOLD especifica um limite de tamanho para arrays que 
que justifica a escolha entre o uso de um algoritmo sequencial ou paralelo. Processamento paralelo 
só traz benefícios quando há uso intensivo da CPU (neste caso THRESHOLD normalmente teria um 
valor superior a 10000). 

class LargestNumberTask2 extends RecursiveTask<Integer> { 

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

 final AtomicInteger largestNumber = new AtomicInteger(0); 

 final int[] numbers; 

  

 public LargestNumberTask2(int[] numbers) { 

        this.numbers = numbers; 

 } 

... 

O algoritmo sequencial é similar ao mostrado anteriormente: 
... 

 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); 

        } 

 } 

... 
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O método compute() delega o processamento de arrays com 4 elementos ou menos para o 
algoritmo sequencial. Arrays maiores são divididos pela metade. Cada metade é passada para uma 
nova subtarefa que e submetida um novo thread usando o método fork(). Métodos join() 
bloqueiam os threads e esperam os resultados que são usados para comparar e atualizar a variável 
que guarda o maior valor encontrado. 

... 

    @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(); 

  task2.fork(); 

  int result1 = task1.join();  

  int result2 = task2.join(); 

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

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

        } 

        return largestNumber.get(); 

 } 

} 

O trecho de código abaixo mostra como executar a tarefa: 

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 + " <<<"); 

No exemplo acima chamamos invoke() da própria tarefa e não inicializamos um ForkJoinPool. O 
resultado é o mesmo que chamar pool.invoke(tarefa) e usa o ForkJoinPool.commonPool() 
automaticamente. O método invoke() submete a tarefa para execução em um thread e bloqueia 
esperando o final. É o mesmo que chamar fork(), e depois join(). Ou seja, as três instruções abaixo 
são equivalentes: 

resultado = commonPool.invoke(tarefa); 

resultado = tarefa.invoke(); 

resultado = tarefa.fork().join(); 
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Um ForkJoinTask é um Future, e seu método join() tem efeito equivalente a get().  Uma tarefa 
também pode ser submetida a um ForkJoinPool usando os métodos não-bloqueantes 
submit(tarefa) ou execute(tarefa) (ao invés de invoke()), mas nesse caso é necessário chamar 
get() ou join() para sincronizar com o final da tarefa e obter o resultado, se houver: 

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

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

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

common.execute(tarefa); 

// outros comandos 

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

A divisão de tarefas não precisa necessariamente criar dois threads novos. Pode-se fazer uma 
parte no thread atual, e outra em um thread novo. Neste caso usa-se apenas um fork() e um join(), 
obtendo os dados da tarefa local através de uma chamada recursiva a compute(). Por exemplo, esse 
trecho método complete() poderia ter sido escrito da forma abaixo: 

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 

14.6 Tarefas recursivas que não retornam valor: RecursiveAction 
A diferença entre RecursiveTask e RecursiveAction é que este último não retorna valor. É ideal 

para tarefas que não tem valor para retornar (ex: que enviam mensagens, imprimem logs, etc.) e que 
fazem apenas fork(), mas também pode ser usado com tarefas que não retornam valor mas usam 
join() para sinalizar o final de cada etapa.  

Apesar de não retornar um valor, nada impede que uma tarefa dessas produza um valor guardado 
através de referências passadas como parâmetro. Neste caso usamos join() para saber quando a 
tarefa terminou e se o resultado pode ser lido. Para melhor efeito de comparação implementaremos 
o mesmo algoritmo mostrado no exemplo com RecursiveTask usando RecursiveAction. Observe as 
diferenças. Veja que o método compute() retorna void e que usamos um AtomicInteger passado 
como parâmetro do construtor como recipiente para armazenar o resultado. 

class LargestNumberTask extends RecursiveAction { 

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

    final AtomicInteger largestNumber; 
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    final int[] numbers; 

  

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

        this.numbers = numbers; 

        this.largestNumber = largestNumber; 

    } 

  

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

 

 @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)); 

        } 

 } 

} 

No exemplo acima usamos this.invokeAll() para enviar as tarefas para processamento. 
Poderíamos ter usado duas chamadas subtarefa.fork() e duas chamadas subtarefa.join() como no 
exemplo anterior, mas como não precisamos computar resultados (o join() desse tipo de tarefa não 
retorna valor) o invokeAll() é mais simples. Ele equivale a executar fork().join() em todas as 
tarefas submetidas. 

O objetivo destes dois exemplos foi demonstrar o uso da API. Eles não são exemplos de 
aplicações que normalmente seriam paralelizadas. 

14.7 Controle de tarefas pendentes e completas: CountedCompleter 
Um CountedCompleter geralmente é usado para executar árvores de tarefas recursivas. Cada 

subtarefa incrementa um contador uma ou mais vezes (addToPendingCount()) fornecendo uma 
contagem das suas subtarefas enfileiradas (getPendingCount()). A contagem é decrementanda cada 
vez que a subtarefa executa um método (tryComplete()). Quando a contagem de pendências chega a 
zero, um método de finalização (onComplete()) é executado e um resultado pode ser 
disponibilizado. As subtarefas podem aproveitar o método de finalização para combinar seus 
resultados com o resultado da tarefa pai. 
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Na documentação oficial há vários exemplos e aplicações para CountedCompleter, mas as soluções 
não são triviais. Como exemplo, apresentaremos uma solução usando CountedCompleter para o 
mesmo problema explorado anteriormente com RecursiveTask e RecursiveAction: um algoritmo 
para localizar o maior inteiro dentro de lista. É um exemplo didático e não representa um cenário 
típico de paralelização, mas deve facilitar o entendimento da API. 

Temos uma matriz de inteiros, e o maior número precisa ser procurado primeiro em cada linha, 
depois em cada elemento. Assim dividiremos o problema em três níveis definidos em um enum: 
Level.MATRIX, para processar o array bidimensional, Level.LINE, para processar cada array, e 
Level.NUMBER, para processar cada elemento. Depois que cada nível tiver encontrado seu maior 
valor, ele será comparado com o maior valor encontrada pela tarefa pai (this.getCompleter() 
retorna a tarefa pai). A Figura 14.7 ilustra essa estrutura usando CountedCompleters: 

 
Figura 14.7 Um algoritmo recursivo usando CountedCompleter para achar o maior número em uma matriz a partir da pesquisa 

em cada linha e depois em cada item de cada linha. 

Na implementação usaremos dois construtores. Um é usado pelo programa cliente, e passa 
apenas o array que será pesquisado. O outro será usado internamente para construir as subtarefas e 
passa o array e uma referência para o completer pai (que é null no completer raiz): 
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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); 

    } 

... 

O método compute() cria subtarefas nos níveis MATRIX e LINE. O nível NUMBER é usado para 
comparar o único elemento do array com o maior valor armazenado até o momento. Cada subtarefa 
recebe uma referência da tarefa atual, usada posteriormente durante a finalização e incrementa o 
contador de tarefas pendentes após o fork(). No final, tryComplete() decrementa o contador. 

... 

    @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; 
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        } 

        tryComplete(); // decrementa o contador (se 0, executa onCompletion()) 

    }  

... 

Quando o contador chega a zero em determinada subtarefa, o método onCompletion() é 
chamado. Neste caso, ele compara o maior número encontrado pela subtarefa e compara com o 
número armazenado na tarefa pai. Se for maior, ele atualiza o número da tarefa pai. 

... 

    @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); 

    } 

... 

Como esta tarefa produz um valor, podemos disponibilizá-lo para que possa ser retornado pelo 
método get(), join() ou invoke() da tarefa. Para isto implementamos getRawResult() devolvendo o 
valor da variável largestNumber: 

... 

    @Override 

    public Integer getRawResult() { 

        return largestNumber.get(); 

    } 

} 

Para executar, é preciso passar um vetor bidimensional de inteiros, de qualquer tamanho: 

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()); 

O resultado da execução do código acima será: 
NUMBER: [[12]], L: 12 
NUMBER: [[5]], L: 5 
... 
NUMBER: [[41]], L: 41 
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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 

14.8 Configuração de ForkJoinPools 
ForkJoinPool possui vários métodos de instância que retornam o estado do pool durante a 

execução de tarefas e podem ser usados para monitorar a execução em tarefas longas: 

• getParallelism() – paralelismo (quantidade máxima de threads) do pool. 
• pool.getActiveThreadCount() – número de threads ativos. 
• pool.getQueuedTaskCount() – número de tarefas enfileiradas. 
• pool.getStealCount() – total de tarefas roubadas de outras filas. 

Se uma aplicação precisar de um ForkJoinPool com características específicas, pode-se instanciar 
um ForkJoinPool diretamente: 

ForkJoinPool pool1 = new ForkJoinPool();   // paralelismo default = número de processadores 

ForkJoinPool pool2 = new ForkJoinPool(32); // paralelismo = 32 

Em geral isto é feito apenas para a realização de testes e depuração. Aplicações normalmente não 
precisam de mais de um pool e o ForkJoinPool.commonPool() com o paralelismo default geralmente 
é o recomendado. Ter vários pools com níveis de paralelismo superiores à quantidade de 
processadores causa contenção de threads e geralmente piora a performance. 

Um ForkJoinPool novo pode configurar além do paralelismo um thread factory, um exception 
handler e o modo default de consumo das tarefas (FIFO ou LIFO).  O ThreadFactory deve ser uma 
implementação de ForkJoinPool.ForkJoinWorkerThreadFactory. A implementação abaixo muda os 
nomes dos threads criados: 

ForkJoinWorkerThreadFactory factory = new ForkJoinPool.ForkJoinWorkerThreadFactory() { 

    @Override 

    public ForkJoinWorkerThread newThread(ForkJoinPool pool) { 

        final ForkJoinWorkerThread worker =  

                             ForkJoinPool.defaultForkJoinWorkerThreadFactory.newThread(pool); 

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

        return worker; 

    } 

}; 
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Para usá-lo, ele deve ser informado como segundo argumento ao criar um ForkJoinPool. 

ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool(7, factory, null, false); 

O terceiro argumento é um Thread.UncaughtExceptionHandler (que no exemplo acima é null). O 
quarto argumento é o modo assíncrono para consumo de tarefas que nunca são finalizadas com 
join() (eventos, mensagens assíncronas, etc.) O default (false) é LIFO (a última a chegar é a 
primeira a ser processada). 

O pool comum afeta todas as aplicações que estão rodando na JVM e pode ser configurado 
através de propriedades do sistema definidas como parâmetros de linha de comando (-
Dpropriedade=valor) ou no início do método main(), antes que qualquer pool seja usado, através de  

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

As propriedades disponíveis são: 

• java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism – nível de paralelismo do pool 
comum (número). O default é número de processadores – 1, mas quando o thread principal 
está sobrecarregado, reduzi-lo em mais um ou dois pontos poderá melhorar a performance. 

• java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.threadFactory – classe que implementa a 
interface ForkJoinPool.ForkJoinWorkerThreadFactory a ser usada pelo pool comum.  

• java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.exceptionHandler – classe que implementa a 
interface  Thread.UncaughtExceptionHandler a ser usada pelo pool comum. 

14.9 Quando usar ForkJoinTask e ForkJoinPool 
Os exemplos usando o ForkJoinPool e ForkJoinTask que vimos nesta seção são exemplos 

didáticos com a finalidade de explorar os recursos da API. Os cenários reais para uso de paralelismo 
devem considerar limites bem superiores aos usados nesses exemplos. Há um considerável 
overhead no paralelismo e em geral os ganhos de performance só acontecem depois que o produto 
N*Q da quantidade de elementos a processar (N) e complexidade computacional da tarefa (Q) 
atinge um certo limite (um valor típico é considerar a paralelização quando N*Q for maior que 
10000). Como o paralelismo é fundamentalmente uma estratégia de performance, é recomendado 
medir o desempenho do código a ser paralelizado antes de adotar uma estratégia Fork/Join. 

A forma mais comum de usar ForkJoinPool é não usá-lo diretamente. A API de 
CompletableFuture (tarefas assíncronas) usa ForkJoinPool.common() por default (mas pode-se 
escolher outro ExecutorService). Este também é o pool usado por default pelos métodos parallel() 
da API de streams. 
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14.10 Exercícios 
20. Escreva um programa que imprima uma série de Fibonacci usando uma ForkJoinTask. 
21. Escreva um programa que calcule uma série de fatoriais usando uma ForkJoinTask. 
22. Implemente um algoritmo de ordenação recursivo (ex: quicksort, mergesort, selection sort) 

usando uma ForkJoinTask. 
23. Escreva um programa de busca que conte a quantidade de vezes que uma palavra ocorre em 

um texto. O programa deve ler o texto (pode ser o conteúdo de um arquivo ou um string), 
dividir o texto em palavras e pesquisar recursivamente, usando uma estratégia dividir e 
conquistar, incrementando uma variável cada vez que encontrar uma ocorrência da palavra. 

15 Streams paralelos 

As operações de um stream podem automaticamente despachadas para execução paralela através 
dos métodos parallel() e parallelStream(). O único benefício desses métodos é o possível ganho 
de performance, portanto usá-los só vale a pena quando há grande quantidade de dados realizando 
tarefas que fazem uso intensivo da CPU (produto N*Q alto). Esses métodos nunca devem ser usados 
em tarefas que não sejam independentes e que produzam efeitos colaterais (ex: I/O). 

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

coleção.parallelStream() 

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

Esses métodos foram criados com a finalidade de facilitar a troca entre processamento sequencial 
e paralelo ao executar uma operação que pode se beneficiar do paralelismo. Por exemplo, o método 
searchStream() abaixo encapsula 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 do 
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(); 

}     
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Apesar de serem muito fáceis de usar, o uso desnecessário desses métodos pode deixar a 
performance muito pior e introduzir bugs. A API de streams não garante que expressões que 
funcionam sequencialmente, continuarão a funcionar se o stream for paralelo. Para que uma 
operação possam 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 (operações de redução poderão 
falhar em paralelo se não forem). Se houver necessidade de bloquear threads, todo o benefício de 
performance que poderia ser obtido com o paralelismo é perdido. 

16 Framework de execução assíncrona (CompletableFuture) 

A interface CompletionStage e a classe CompletableFuture que implementa a interface, foram 
introduzidas no Java 8 e introduzem uma API de execução assíncrona, funcional, baseada em fluxos 
de dados reativos. Os métodos da API recebem interfaces funcionais e retornam CompletableFuture, 
podendo ser concatenados. O estilo de programação é similar ao da API de streams, mas em vez dos 
métodos puxarem dados dos estágios anteriores, eles reagem aos resultados produzidos e 
empurram resultados e eventos que disparam as etapas posteriores. 

16.1 CompletableFuture e CompletionStage 
Um CompletableFuture é um Future, ou seja, é capaz de guardar o resultado da execução de uma 

tarefa quando ele estiver pronto. O seu método get() bloqueia até que o resultado esteja disponível. 
Mas um CompletableFuture também é um CompletionStage, uma interface que representa uma 
possível computação assíncrona, e cujos métodos retornam CompletableFuture, permitindo que 
sejam encadeados e executem em cascata. O relacionamento entre essas classes e interfaces está 
ilustrado na Figura 16.1: 

 
Figura 16.1 Hierarquia de CompletableFuture e CompletionStage. 

Uma vantagem de usar Future é poder realizar outras tarefas enquanto se espera por recursos 
externos, por exemplo: 
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Future<Movie> future = movieDB.find("tt2527336"); 

// Fazer outras coisas em outro thread 

Movie movie = future.get() // bloqueia o thread; 

// Fazer algo com o resultado 

Com CompletableFuture a tarefa seguinte pode executar assim que o resultado estiver disponível, 
sem bloquear o thread. Se o método retorna um CompletableFuture em vez de Future, pode-se fazer 

CompletableFuture<Movie> future = movieDB.find("tt2527336"); 

future.thenAccept(resultado -> { 

    // Fazer algo com o resultado 

}); 

// Fazer outras coisas 

O método thenAccept() é chamado assim que o CompletableFuture é completado. 

Um Completablefuture é usado como uma sequencia de CompletionStages concatenados. A 
Figura 16.2 ilustra como uma cadeia de CompletionStages processa um valor recebido. O primeiro 
elemento da corrente deve ser uma tarefa Runnable ou Supplier<T>. Os estágios seguintes da 
corrente podem utilizar o resultado do estágio anterior e devem implementar Consumer<T> (se não 
retornam valor), Function<T,R> (se aproveitam o valor recebido e retornam outro valor) ou ainda 
Runnable (se não passam valor adiante). 

 
Figura 16.2 Uma cadeia de CompletionStages. Cada etapa é executada quando a anterior termina, podendo receber como 

entrada o resultado do estágio anterior, se houver. 

A execução de um estágio é disparada pela conclusão de um estágio anterior, de dois estágios ou 
de um dentre dois estágios anteriores, e existem operações que permitem combinar os resultados. 
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Há também operações para controlar o fluxo de exceções. CompletableFuture possui mais de 70 
métodos.  

A tabela a seguir relaciona os principais métodos que implementam estágios, as interfaces 
funcionais que recebem como argumento, e tipos recebidos e retornados. Os dois primeiros são 
usados apenas nos estágios iniciais; os restantes podem aparecer em estágios intermediários e 
finais: 

Método 
Interface  funcional Recebe Retorna Síncrono Assíncrono 

- runAsync() Runnable - - 
- supplyAsync() Supplier<T> - T valor 

thenRun() thenRunAsync() Runnable - - 
thenAccept() thenAcceptAsync() Consumer<T> T valor - 
thenApply() thenApplyAsync() Function<T,R> T valor R valor 
runAfterBoth() runAfterBothAsync() Runnable - - 
thenAcceptBoth() thenAcceptBothAsync() BiConsumer<T,U> T valor, U valor  - 
thenCombine() thenCombineAsync() BiFunction<T,U,R> T valor, U valor R valor 
runEither() runEitherAsync() Runnable - - 
acceptEither() acceptEitherAsync() Consumer<T> T valor - 
applyToEither()  applyToEitherAsync()  Function<T,R> T valor R valor 
whenComplete() whenCompleteAsync() BiConsumer<T,E> T valor, E throwable - 
handle() handleAsync() BiFunction<T,E,R> T valor, E throwable R valor  
exceptionally() - Function<E,R> E throwable R valor  
thenCompose() thenComposeAsync() Function<T,C> T valor  C completionStage 

16.2 Callbacks 
Uma instância de CompletableFuture pode ser criada com o construtor default. O objeto trigger 

abaixo representa um CompletableFuture que pode conter um número inteiro: 

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

Um cliente do CompletableFuture pode chamar seu método get() em outro thread, que irá 
bloquear o thread esperando que o CompletableFuture termine. Isto acontecerá quando seu método 
complete() for chamado: 

trigger.complete(5); 

Neste momento, todos os clientes que esperam no get() receberão o mesmo resultado. No 
exemplo abaixo criamos um callback usando um Thread, que irá executar depois do complete(): 

new Thread(() -> { 

    try { 

        System.out.println("Resultado da tarefa: " + trigger.get()); 

    } catch (InterruptedException | ExecutionException e) { 
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      ... 

    } 

}).start(); 

 O método complete() é como um latch e só pode ser chamado uma vez. Pode-se enviar um valor 
calculado através de outra tarefa para o CompletableFuture usando completeAsync(), que recebe um 
Supplier<T> e executa a tarefa em outro thread. 

trigger.completeAsSync(() -> 9); 

16.3 Criação de um CompletableFuture a partir de uma tarefa 
Um CompletableFuture também pode ser criado a partir de uma tarefa. Há dois métodos estáticos 

que criam um CompletableFuture a partir de tarefas Runnable ou Supplier<V>.  

 
Figura 16.3 Interfaces funcionais, entradas e saídas das operações runAsync() e supplyAsync(). 

O método runAsync() inicia uma ação assíncrona que recebe um Runnable e devolve uma 
referência ao CompletableFuture criado.  

CompletableFuture.runAsync(() -> { 

    for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) { 

        if (i % 100_000_000 == 0) 

            System.out.print("2"); 

    } 

}); 

Como Runnable não retorna valor, a referência não é necessária, mas ela pode ser usada para 
cancelar o processo com Future.cancel(true), saber se terminou com CompletionStage.isDone() 
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ou bloquear um thread por um tempo com Future.get(timeout). Neste caso a referência retornada 
deve ser do tipo CompletableFuture<Void>: 

CompletableFuture<Void> cf1 = CompletableFuture.runAsync( ... ); 

try { 

    cf1.get(1, TimeUnit. SECOND); // espera tarefa terminar ou passar 1s 

    System.out.println("A tarefa terminou em 1s ou menos."); 

} catch (TimeoutException e) { 

    System.out.println("Timeout. Cancelando a tarefa se ela ainda não estiver terminada."); 

    if(!cf1.isDone())  

        cf1.cancel(true); 

} 

O método runAsync() é mais útil para tarefas que não retornam nada. Se for necessário obter um 
valor no final, deve-se usar supplyAsync(), que é o principal método usado para criar um 
CompletableFuture e iniciar uma sequência de estágios de execução, que poderão transformar o 
valor produzido. Este método recebe um objeto que implementa a interface funcional Supplier<T> ( 
implementa o método T get()): 

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(); 

}); 

O valor guardado pode ser obtido com get() (que é um método de Future) ou join() (método 
equivalente de CompletableStage), que são métodos bloqueantes. É mais comum usar join() pois 
ele não lança exceções checadas: 

int resultado = cf2.join(); 

CompletableStage também inclui o método getNow(valorSeAusente) que retorna o resultado se a 
tarefa terminou, mas outro valor se a tarefa ainda estiver sendo executada e o valor estiver ausente.  

As tarefas são criadas e executadas em novos threads automaticamente. Por default, o executor 
usado é ForkJoinPool.common() mas pode-se passar um executor como segundo argumento dos 
métodos runAsync() e supplyAsync(): 

ExecutorService servico = Executors.newFixedThreadPool(3); 

CompletableFuture.runAsync(() -> System.out.println(42), servico); 
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CompletableFuture<Integer> cf2 = CompletableFuture.supplyAsync(() -> 42, servico); 

servico.shutdown(); 

Callable<V> não é suportado diretamente na API. Não há métodos estáticos que criem um 
CompletableFuture<V> a partir de um Callable<V>. Mas expressões lambda com as interfaces 
Supplier<T> e Callable<V> são idênticas, e se for necessário usar explicitamente a interface, ainda é 
possível chamar o método call() de dentro de supply(), capturando sua possível exceção. 

CompletableFuture.supplyAsync(() -> { 

    try { return callable.call(); } 

    catch(Exception e) { throw new CompletionException(e); } 

}) 

16.4 Estágios de processamento sequencial 
Uma das vantagens do CompletableFuture em relação a Future é a possibilidade de responder a 

um evento sem precisar bloquear o thread. Em vez de usar get() ou join(), o resultado pode ser 
processado concatenando um CompletableStage ao runAsync() ou supplyAsync(), que executará 
quando a tarefa executada anterior completar. 

Há várias formas de encadear um estágio em outro. A mais comum e mais simples é através dos 
métodos thenApply(), thenAccept() e thenRun(). Cada um deles recebe uma interface funcional 
(que é identificável pelo nome do método) e retorna um CompletableFuture. 

 
Figura 16.4 Interfaces funcionais, entradas e saídas das operações thenRun(), thenAccept() e thenApply(). 

O método thenRun() pode ser usado como estágio final de uma cadeia, para executar uma tarefa 
que não dependa de resultados anteriores, já que recebe uma tarefa que implementa a interface 
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Runnable cujo método run() não recebe nem retorna valor. Para construir um call-back que executa 
uma instrução tão logo o resultado de uma tarefa esteja disponível, pode-se concatenar um estágio 
runAsync() e depois executar thenRun(): 

CompletableFuture<Void> cf3 = CompletableFuture.runAsync(() -> { 

    for (int i = 0; i < 1_000_000_000; i++) 

        if (i % 100_000_000 == 0) 

            System.out.print("2"); 

}); 

cf3.thenRun(() -> System.out.println("DONE")); 

Normalmente os métodos são encadeados em uma única instrução: 
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")); 

O método thenAccept() também pode ser usado no final de uma cadeia, já que não produz 
resultados que possam ser usados pelo estágio seguinte, mas pode ser usado para transformar o 
resultado do estágio anterior a tarefa recebida como parâmetro deve implementar a interface 
funcional Consumer<T> e seu método void accept(T valor).  

O CompletableFuture do exemplo abaixo possui dois estágios. O resultado produzido pelo 
supplyAsync() é recebido pelo thenAccept() que o imprime: 

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)); 

O método thenApply() recebe uma implementação da interface funcional Function<T,R>, cujo 
método R apply(T valor) permite estágios que recebem um resultado e produzem outro. Assim, 
vários estágios thenApply() podem ser encadeados, iniciando a execução de sua tarefa tão logo o 
estágio anterior tenha terminado. 

No exemplo abaixo temos uma classe com dois métodos que transformam texto, incluindo-o 
dentro de tags de marcação XML, ou removendo os tags. Usaremos os métodos dessa classe para 
transformar texto em um fluxo reativo com CompletableFuture. 
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class TagOperations { 

    public String tag(String tagName, String contents) { 

        return "<" + tagName + ">" + contents + "</" + tagName + ">"; 

    } 

 

    public String unTag(String taggedText) { 

        Pattern pattern = Pattern.compile("<(\\w+)>(.*)</\\1>"); 

        Matcher matcher = pattern.matcher(taggedText); 

  matcher.find(); 

  return matcher.group(2); 

    } 

} 

O CompletableFuture abaixo recebe o texto através de um Supplier<T> através de supplyAsync(), 
que o repassa ao estágio thenApply() seguinte, que produz um novo string envolvendo o texto 
anterior dentro de tags <p> e </p>. Os estágios thenApply() seguintes fazem mais transformações, 
concatenando quebras de linha e outro tag. No final, um estágio thenAccept() imprime o resultado. 

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)); 

A execução do código acima deve produzir o resultado abaixo: 

Result: 

<div> 

<p>text</p> 

</div> 

O tipo V de um CompletionStage<V> é o tipo de retorno R do método apply() da interface 
Function<T,R>. Como essa interface pode receber um tipo e retornar outro diferente, cada estágio 
pode ter um tipo diferente, mas para que o encadeamento funcione o tipo produzido por um estágio 
deve ser compatível com o tipo recebido pelo estágio seguinte. Se a referência do 
CompletableFuture for usada, ela deve ter o tipo produzido pelo último estágio, ou Void se esse 
estágio não retornar resultado.  

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

CompletableFuture<Integer> future2 = future1.thenApply(s -> s.length()); 

CompletableFuture<Double>  future3 = future2.thenApply(n -> Math.sqrt(n)); 

CompletableFuture<Void>    future3 = future3.thenAccept(d -> System.out.println(d)); 
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16.5 Estágios executados em threads diferentes  
Cada CompletionStage executa no mesmo thread que o CompletionStage anterior a menos que os 

métodos tenham sufixo Async. Neste caso eles executarão em um thread novo. Isto não afeta a 
ordem da execução das tarefas, nem introduz problemas de concorrências que já não existam nos 
métodos sem o sufixo Async. A ordem do encadeamento é garantido e uma tarefa nunca irá iniciar 
enquanto a anterior não terminar. A única diferença entre o exemplo anterior e o exemplo abaixo é 
que as tarefas thenApply() executam em threads diferentes:  

CompletableFuture.supplyAsync(() -> "async-text", service) 

    .thenApplyAsync(s -> to.tag("inner", s)) 

    .thenApplyAsync(s -> s.concat("\n")) 

    .thenApplyAsync(s -> "\n".concat(s)) 

    .thenApplyAsync(s -> to.tag("outer", s)) 

    .thenAcceptAsync(s -> System.out.println("Result:\n" + s)); 

                 
Figura 16.5 Comparação entre métodos com e sem sufixo Async. Os métodos Async sempre rodam em um thread diferente. 

Há dois motivos para usar esse sufixo. O primeiro é quando é preciso executar mais de uma 
cadeia de tarefas independentes de um mesmo CompletableFuture. Por exemplo: 

CompletableFuture<String> future = CompletableFuture.supplyAsync(() -> ...); 

CompletableFuture<String> future1 = future.thenApply(n -> operacaoIndependente1(n)); 

CompletableFuture<String> future2 = future.thenApply(n -> operacaoIndependente2(n)); 

// operações que dependem de future1 e 2 
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A operação future executará em um novo thread. Como a operação future1 está encadeada neste 
objeto, ela executará na sequência, no mesmo thread. Quando ela terminar, a operação future2 irá 
executar. Como são tarefas independentes, elas poderiam executar em paralelo e isto poderia ser 
mais eficiente. Nesta versão usando thenApplyAsync(), elas executam em threads separados, e como 
não estão encadeadas, poderão executar em paralelo: 

CompletableFuture<String> future1 = future.thenApplyAsync(n -> operacaoIndependente1(n)); 

CompletableFuture<String> future2 = future.thenApplyAsync(n -> operacaoIndependente2(n)); 

 
Figura 16.6 Cenário onde estágios rodam em paralelo. Isto é possível se os estágios não fazem parte de uma mesma cadeia. 

Um segundo motivo para usar o sufixo Async é executar a tarefa em outro serviço de execução. 
Todos os métodos Async disparam threads novos. Por default isto ocorre no ForkJoinPool. Há 
situações em que pode ser necessário ou desejável rodar a tarefa em um pool diferente (por 
exemplo, um pool de thread único de uma GUI). Todos os métodos Async possuem uma versão com 
um parâmetro a mais (o último) onde é possível escolher um ExecutorService: 

ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); 

CompletableFuture.supplyAsync(() -> loadFile("dictionary.csv"))  // ForkJoinPool.common() thread 

.thenApply(data -> csvParser.parse(data))   

.thenApply(data -> dataVizGenerator.lineChart(data))   

.thenAcceptAsync(chart -> workspace.display(chart), executor);  // executor thread 

16.6 Tratamento de exceções 
Se um CompletionStage provocar uma exceção, ela será encapsulada dentro de uma 

CompletionException e será propagada pelos CompletionStages que vierem depois. O método 
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isCompletedExceptionally() retornará true em qualquer um desses estágios. Se get() for chamado 
será lançada uma ExecutionException. 

Uma cadeia de CompletionStages possui um mecanismo próprio de exceções. Há três maneiras 
de lidar com elas. A forma mais simples envolve a criação de um CompletableFuture especialmente 
para lidar com a exceção. Ele pode ser criado com exceptionally(Function<Throwable, T>): 

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

Um estágio exceptionally() recebe normalmente o valor de um estágio anterior, então ele 
simplesmente repassa o valor adiante. Se em vez de um valor, ele receber uma exceção, ele pode 
tentar capturá-la e transmitir um valor normal para o estágio seguinte. O estágio exceptionally() 
sempre ocorre de forma síncrona, no mesmo thread do estágio anterior. 

CompletableFuture.supplyAsync(() -> "text", service) 

    .thenApply(s -> { 

        if(s.equals("text"))  

            throw new RuntimeException("Write something creative!"); 

        return s; 

    }) 

    .exceptionally(e -> { 

        System.out.println("[11] Exception occurred. Replacing text."); 

        return "Creative Text"; 

    }) 

    .thenAcceptAsync(s -> System.out.println("Result:\n" + s)); 

Outra forma de lidar com exceções é através do método handle() que recebe uma BiFunction<T, 
Throwable, R> (que tem um método R apply(T, Throwable)). É uma etapa que completa 
normalmente e repassa um valor adiante, que pode ser o valor recebido ou não. Se uma exceção 
ocorrer, esse valor será null, mas o objeto da exceção estará presente, e poderá ser utilizado. Se a 
operação completar normalmente, a exceção terá valor null. Diferentemente do exceptionally(), 
este método possui uma versão Async. 

CompletableFuture.supplyAsync(() -> new Random().nextInt(2)==0 ? "text" : "normal text", 

service) 

    .thenApply(s -> { 

        if(s.equals("text"))  

            throw new RuntimeException("Write something creative!"); 

        return s; 

    }) 

    .handle((data, error) -> { 

        if(error != null) { 

            System.out.println("[12] Error occurred. Replacing text."); 



Threads: concorrência e paralelismo em Java  

 158 w c b a Helder da Rocha 2013/2017 

            return "Creative Text"; 

        } else return data; 

    }) 

    .thenAcceptAsync(s -> System.out.println("[12] Future 12 result:\n" + s)); 

A terceira forma de lidar com exceções é usar o método whenComplete() que produz um 
CompletionStage contendo o resultado recebido, que pode ser uma exceção. Ele recebe um 
BiConsumer<T, Throwable> (método void accept(T, Throwable)) que não tem como mudar o valor 
que será passado para o estágio seguinte, mas pode executar métodos em função da exceção 
recebida. Caso haja interesse em capturar a exceção e impedir que ela siga adiante, este estágio deve 
ser seguido de um estágio exceptionally() ou handle(): 

CompletableFuture.supplyAsync(() -> "text", service) 

    .thenApply(s -> { 

        if(s.equals("text"))  

            throw new RuntimeException("Write something creative!"); 

        return s; 

    }) 

    .whenComplete((data, error) -> { 

        if(error != null) { mailServer.sendEmail("Error occured: " + error); } 

    }) 

    .exceptionally(e -> { 

        System.out.println("Exception occurred. Replacing text."); 

        return "Creative Text"; 

    }) 

    .thenAcceptAsync(s -> System.out.println("Result:\n" + s)); 

A Figura 16.7 compara esses três métodos: 

 
Figura 16.7 Interfaces funcionais, entradas e saídas das operações exceptionally(), whenComplete() e handle(). 
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Os estágios exceptionally() e handle() são os únicos configurados para capturar exceções e 
impedir que elas sejam propagadas fluxo abaixo. Os outros estágios (inclusive whenComplete()) 
recebem as exceções empacotadas em um CompletionException. A partir de um 
CompletionException é possível recuperar a exceção original usando o método getCause(): 

.whenComplete((data, error) -> { 

        if(error != null) { System.out.println("Causa: " + error.getCause()); } 

}) 

 

 
Figura 16.8 Empacotamento de exceções por CompletionException 

Um procedimento comum com blocos try-catch em Java é capturar uma exceção e relançar outra. 
Em uma cadeia de CompletionStages isto pode ser feito com exceptionally() ou handle(), 
propagando a exceção desejada dentro de uma CompletionException: 

.exceptionally(e -> {  

    if(e instanceof IOException)  

        return "Dados não disponíveis";  

    else throw new CompletionException(e);  // pode ter ocorrido um NullPointer por exemplo 

}) 

16.7 Usando CompletableFuture 
Aplicações que retornam Future podem ser refatoradas para retornar um CompletableFuture e 

permitirem manipulação sem bloqueios. É importante que o tratamento de exceções seja feito no 
método e que o método faça o future completar normalmente ou excepcionalmente: 

class MovieDB { 

    private Map<String, Movie> movieCache; 
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    ... 

    public CompletableFuture<Movie> find(String imdb) { 

        CompletableFuture<Movie> future = new CompletableFuture<>(); 

        try { 

            Movie cachedMovie = movieCache.get(imdb); 

            if (cachedMovie != null) 

                future = CompletableFuture.completedFuture(cachedMovie); 

 

            Movie movie = imdbService.retrieve(imdb); 

            movieCache.put(imdb, movie); 

            future.complete(movie); 

        } catch (Throwable e) { 

            future.completeExceptionally(e); 

        } 

        return future; 

    } 

} 

16.8 Combinação de resultados (both) 
Os métodos thenCombine(), thenAcceptBoth() e runAfterBoth() são versões de thenApply(), 

thenAccept() e thenRun() que executam depois da conclusão de dois CompletionStages e podem 
interagir com os resultados de ambos. O primeiro CompletionStage é a referência que chama o 
método. O segundo CompletionStage é passado como primeiro argumento do método. O segundo 
argumento é uma interface funcional que descreve como os resultados serão combinados. Todos os 
métodos também possuem versões Async com a opção de trocar o ExecutorService. 

 
Figura 16.9 Interfaces funcionais, entradas e saídas das operações runAfterBoth(), thenAcceptBoth() e thenCombine() 
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O método runAfterBoth() recebe um Runnable que executará quando os dois estágios tiverem 
completado. É útil para executar uma tarefa apenas quando duas outras terminarem, mas não tem 
acesso aos dados produzidos ao completarem nem produz um valor: 

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

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

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

O método thenAcceptBoth() recebe como segundo argumento uma implementação da interface 
funcional BiConsumer<T,U>, cujo método accept() aceita dois argumentos T, U e retorna void: Pode 
ser usada para executar tarefas que precisam esperar pelos dois resultados para executarem, mas 
não repassa valor para o estágio seguinte. 

future1.thenAcceptBoth(future2, (f1,f2)-> System.out.println("Result: " + f1 + " " + f2 + 

"!"))); 

A operação acima irá concatenar os valores e imprimir: 
Hello World! 

O método thenCombine() recebe uma BiFunction<T,U,R>, cujo método apply() aceita dois 
argumentos T, U e retorna R, permitindo a execução de tarefas que dependem dos dois resultados 
anteriores, e a produção de um novo resultado que dependa dos anteriores. A combinação de dois 
CompletableFutures pode mudar o seu tipo (o encadeamento precisa garantir que os tipos sejam 
compatíveis.) No exemplo abaixo dois CompletableFutures de tipos diferentes são combinados para 
produzirem um resultado inteiro. 

CompletableFuture<Integer> future3 = future2.thenApply(s -> s.length()); 

CompletableFuture<Integer> future4 = future1.thenCombine(future3, (f1,f3)-> f1.length() + f3); 

System.out.println("Result (string length of future1 + future3): " + future4.get()); 

16.9 Seleção de um resultado (either) 
Há um outro conjunto de métodos também depende do resultado produzido por dois 

CompletableFutures, mas esperam apenas que um deles complete (o primeiro que chegar). Os 
outros são cancelados. Em termos de lógica binária, estes métodos realizam uma operação OU, e os 
anteriores uma operação AND. Eles são úteis para situações onde mais de uma tarefa é processada 
em paralelo e o resultado de qualquer uma delas é suficiente para prosseguir. 

Os métodos são applyToEither(), acceptEither() e runAfterEither(). As interfaces funcionais 
são as mesmas de thenApply(), thenAccept() e thenRun(), respectivamente. 



Threads: concorrência e paralelismo em Java  

 162 w c b a Helder da Rocha 2013/2017 

 
Figura 16.10 Interfaces funcionais, entradas e saídas das operações runEither(), acceptEither() e applyToEither() 

O método runAfterEither() recebe um Runnable que executará assim que qualquer um dos 
estágios tiver completado: 

future1.runAfterEither(future2, () -> System.out.println("Terminou future1 ou future2")); 

O método acceptEither() recebe um Consumer<T> que poderá executar a tarefa usando qualquer 
um dos resultados recebidos: 

future1.acceptEither(future2, s -> System.out.println(s)); // imprime “Hello” ou “World” 

O método applyToEither() recebe uma Function<T,R> que poderá transformar o primeiro 
resultado que receber e passar adiante (o tipo recebido pode ser diferente): 

future1.applyToEither(future2, s -> s.toUpperCase()) 

       .thenAccept(s -> System.out.println(s));     // imprime “HELLO” ou “WORLD” 

16.10 Composição de estágios 
O método thenCompose() é análogo ao método flatMap() de Stream. Ele recebe a interface 

funcional Function<T, CompletionStage> cujo método retorna um CompletionStage cujo resultado é 
usado para completar o estágio atual. 

Esta operação é útil quando uma tarefa retorna um CompletableStage<V> em vez de um resultado 
V. Nessas circunstâncias o tipo retornado seria CompletableFuture<CompletableFuture<V>>. O 
método thenCompose() elimina essa camada, permitindo a composição de resultados entre 
CompletableFutures em níveis diferentes. 
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Figura 16.11 Interface funcional, entrada e saída da operação thenCompose() 

O exemplo abaixo demonstra a diferença entre thenApply() e thenCompose(): 
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(); 

A execução do trecho de código acima irá imprimir: 
S4: Hello, WORLD 

S3: Hello, WORLD 

O valor de S3 foi obtido bloqueando o CompletableFuture<String> retornado no stage3. O 
stage4 usou thenCompose() e converteu o resultado em String. 

O estágio thenCompose() é útil quando é necessário trabalhar com informações de objetos 
CompletableFuture diferentes, que têm relação entre si. No exemplo abaixo, um objeto Movie 
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identifica seu Producer por um ID. Pode-se usar thenCompose() para obter um CompletableFuture 
contendo o objeto Producer relacionado e manipular seus dados: 

CompletableFuture<Movie> movieCF = movieDB.find(imdb); 

CompletableFuture<Producer> producerCF = movieCF.thenCompose(movie -> { 

    return producerDB.find(movie.getProducerID()); 

}); 

producerCF.thenAccept(producer -> { 

    // use the producer.data 

}); 

Se for necessário usar os dados de Producer e Movie em uma mesma operação, pode-se usar 
thenCompose() e aninhar as operações: 

movieDB.find(imdb).thenCompose(movie -> { 

    return producerDB.find(movie.getProducerID()) 

                     .thenAccept(producer -> { 

        // Can use movie.data and producer.data 

    }); 

}); 

16.11 Seleção e combinação de múltiplos futures 
Dois métodos estáticos operam a partir de uma coleção de CompletableFutures onde podem 

esperar que todos eles completem ou pelo primeiro que terminar. Ambos precisam de um array de 
CompletableFutures, por exemplo: 

List<CompletableFuture<?>> futures = List.of(future1, future2, future3, future4); 

CompletableFuture<?>[] array = futures.toArray(new CompletableFuture[futures.size()]); 

O método anyOf() retorna um CompletableFuture que é completado assim que qualquer um dos 
CompletableFutures da lista completar: 

CompletableFuture<?> anyFuture = CompletableFuture.anyOf(array)); 

O método allOf() retorna um CompletableFuture que é completado apenas quanto todos os 
CompletableFutures da lista completarem.  

CompletableFuture<Void> allFutures = CompletableFuture.allOf(array); 

Observe que o resultado retornado não é um CompletableFuture<List<?>>>, mas um 
CompletableFuture<Void>. Para obter a lista de resultados é preciso chamar get()/join() em cada 
um deles (isto pode ser feito em um stream, como mostrado abaixo): 

CompletableFuture<List<?>>> resultados = CompletableFuture.allOf(array) 

    .thenApply(v  -> futures.stream() 
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                            .map(f -> f.join()) 

                            .collect(Collectors.toList())); 

16.12 Outros métodos 
Alguns outros métodos de CompletableFuture que não foram explorados incluem: 

• completedFuture(valor) retorna um CompletableFuture já completo e com o valor passado 
como argumento. Isto pode ser útil para a construção de testes. 

• completeExceptionally(throwable) faz com que chamadas a get(), join() e métodos 
relacionados lancem a exceção passada como argumento, se o CompletableFuture ainda não 
tiver completado a tarefa. 

• obtrudeValue(valor) e obtrudeException(throwable) forçam o retorno de um valor diferente 
para get(), join() e métodos relacionados, ou o lançamento de uma exceção diferente, 
independente da tarefa ter sido completada ou não. 

16.13 Exercícios 
24. Escreva um programa usando CompletableFuture que pesquise o conteúdo de documentos de 

texto (ou strings) e procure por uma palavra, e termine quando a palavra for encontrada, 
informando o arquivo (ou string) onde ela foi encontrada. 

25. Escreva uma tarefa que leia um documento de texto, separe em palavras e classifique as 
palavras ordenando pela quantidade de vezes que aparecem no texto. Escreva um programa 
que carregue cinco ou mais documentos de texto e processe cada um deles. Quando o 
processamento de todos os textos for concluído, combine os resultados e descubra quais as 
palavras mais comuns em todos os textos. Utilize, se desejar, os exemplos semiprontos 
disponibilizados (GitHub). Utilize textos do Project Gutemberg. É possível realizar este 
exercício utilizando apenas streams e CompletableFuture. 

17 Flow framework (Java 9) 

O Flow framework é um conjunto de interfaces padrão para uma API de programação reativa. As 
interfaces são Flow, Flow.Processor, Flow.Publisher, Flow.Subscription, SubmissionPublisher. Até 
a presente data (dezembro/2017) ainda não há uma implementação padrão dessas interfaces. É 
provável que elas sejam disponibilizadas pelos principais fabricantes de frameworks reativos RxJava, 
Reactor, Akka, Vert.x, etc.)  
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	9 Variáveis para operações atômicas
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	11 Coleções concorrentes
	12 Sincronizadores
	13 Framework de execução
	14 Paralelismo e o framework Fork/Join
	15 Streams paralelos
	16 Framework de execução assíncrona (CompletableFuture)
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