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RESUMO 

Com a ascensão da tecnologia móvel nos últimos anos, dispositivos 

como smartphones e tablets têm se tornado parte integral da vida das 

pessoas. Como telefones tradicionais, os smartphones podem ser utilizados 

para realizar chamadas e mandar mensagens de texto, mas é a possibilidade 

de fornecer variados tipos de aplicações que os tornam tão atrativos para 

seus usuários. Neste contexto, aplicações Android tem se tornado cada vez 

mais populares; e no mesmo ritmo em que cresce o número de aplicações 

disponíveis, também cresce o número de usuários afetados pelos crashes de 

tais aplicações. Para poder lidar com tais condições excepcionais, o código 

para lançamento e captura de exceções não é uma parte opcional mas uma 

parte fundamental de tais aplicações. Porém, o que se tem observado é que o 

código projetado para tratar estas condições excepcionais pode muitas vezes 

ser a causa de crashes (e.g., exceções não capturadas). Até o momento 

nenhum estudo investigou as principais características do código de 

tratamento de exceções (TE) de aplicações Android. Este trabalho apresenta 

um conjunto de estudos complementares para melhor entender as 

características do código de TE de aplicações Android assim como identificar 

a visão dos desenvolvedores a respeito destas características. Neste trabalho 

foram realizados três estudos: (i) um estudo exploratório onde foram 

inspecionados o código de TE de 15 aplicações Android populares (o que no 

total correspondeu a 3490 blocos try-catch-finally); e (ii) dois estudos 

qualitativos baseados em técnicas de Teoria Fundamentada em Dados - 

nestes foram aplicados surveys a 28 desenvolvedores Android e 47 

especialistas Android para levantar a opinião dos mesmos sobre boas e más 

praticas no desenvolvimento do tratamento de exceções no ambiente 

Android. Durante estes estudos observamos um grande número de exceções 

sendo silenciadas no código de apps. Também observamos que poucas 

aplicações enviavam informações as informações sobre as exceções uncaught 

para servidores de crash report. 

 

Palavras-chave: tratamento de exceções, desenvolvimento Android, survey, 

estudo exploratório  
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ABSTRACT 

 

Along the recent years, we have witnessed an astonishing increase in 

the number mobile applications being developed and some of them becoming 

largely used. Such applications extend phones capabilities far beyond of the 

basic calls. In the same rate the number of a users increase, also increases 

the number of users affected by application faults and crashes. In this 

contexto, Android apps are becoming more and more popular. The number 

of such apps is astonishingly increasing in a daily rate, as well as the 

number of users affected by their crashes. Android apps as other Java apps 

may crash due to faults on the exception handling (EH) code (e.g. uncaught 

exceptions). Techniques for exception detection and handling are not an 

optional add-on but a fundamental part of such apps. Yet, no study has 

investigated the main characteristics of the EH code of mobile apps nor the 

developers perspective about the good and bad practices of EH in such 

context. In this work we conducted three complementary studies: (i) one that 

inspected the EH code of 15 popular Android apps (which overall comprises 

of 3490 try-catch-finally blocks); and two qualitative studies based an 

Grounded Theory techniques, on which two surveys were applied to 28 

Adndroid developers and 47 Android experts respectively, to get their opinion 

about the good and bad practices of EH development in Android 

environment. Some outcomes of the studies show a high occurrence of 

exception swallowing and only few apps sending exception information to a 

remote server – both considered by Android experts as bad practices that 

negatively impact the app robustness. 

 

Keywords: exception handling; android development; survey; exploratory 

study   
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1 Introdução 

A portabilidade e as funcionalidades oferecidas pelos dispositivos 

móveis atraem um número cada vez maior de usuários; e estes demandam 

por aplicações (apps) cada vez mais robustas. Se por um lado, as apps 

permitem aos celulares irem muito além das funções básicas de realizar e 

receber chamadas; por outro lado, elas precisam lidar com número crescente 

de condições excepcionais (e.g., falhas no middleware ou hardware, 

restrições de memória e bateria, problemas de compatibilidade 

(MCDONNELL et al., 2013)). Portanto, para atingir o nível de robustez 

exigido pelos usuários, o código dedicado ao tratamento de exceções não é 

uma parte opcional mas uma parte fundamental destas aplicações. 

No entanto, alguns trabalhos (MILLER et al., 1997) (ROBILLARD e 

MURPHY, 2000) (SHAH et al., 2010) tem mostrado que o código de 

tratamento de exceções está muitas vezes entre uma das partes menos 

compreendidas, documentadas e testadas de um sistema. Como 

consequência tais mecanismos podem afetar negativamente o sistema: o 

código relacionado ao tratamento de exceções pode introduzir falhas como 

exceções não capturadas (do inglês: uncaught exceptions) (JO et al., 2004) 

(ZHANG e ELBAUM, 2012) – que podem levar a crashes no sistema, 

tornando-o menos robusto (COELHO et al., 2008). 

Alguns estudos empíricos foram realizados com o objetivo de melhor 

entender os tipos de defeitos associados ao código de tratamento de exceções 

em aplicações Java (CABRAL e MARQUES, 2007) (BARBOSA et al., 2014) 

(EBERT et al., 2015) (CACHO et al., 2014), alguns deles focando nos defeitos 

relacionados ao tratamento de exceções de aplicações Android (COELHO et 

al., 2015) (KECHAGIA e SPINELLIS, 2014). No estudo realizado por 

(COELHO et al., 2015), por exemplo, foram analisados os bugs reportados à 

apps Android hospedadas no GitHub e GoogleCode e identificado que muitos 

dos defeitos e crashes reportados eram causados por defeitos no código de 

tratamento de exceções, mais especificamente por exceções não capturadas. 

O trabalho de (KECHAGIA e SPINELLIS, 2014) também analisou os defeitos 

reportados relacionados ao tratamento de exceções, porém focou nas falhas 
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enviadas para um sistema gerenciador de falhas (i.e., Bugsense1). Este 

trabalho também identificou que um grande número de crashes era causado 

por exceções não capturadas. Porém, assim como o trabalho de Coelho et al, 

este trabalho não analisou o código de tratamento de exceções de apps 

Android. 

Com o objetivo de melhor entender as causas para o elevado número 

de defeitos relacionados ao tratamento de exceções em apps Android 

identificados por (COELHO et al., 2015) e (KECHAGIA e SPINELLIS, 2014), 

foi realizado o presente trabalho.  

 

1.1  Objetivos 

Para melhor entender as causas para o elevado número de defeitos 

relacionados ao tratamento de exceções em apps Android definimos os 

seguintes objetivos de pesquisa que guiaram nosso trabalho: 

1. Levantar características do código de tratamento de 

exceções de aplicações Android. Para podermos identificar 

possíveis causas de defeitos relacionados ao tratamento de 

exceções, faz-se necessário identificar as características do 

código dedicado ao tratamento de exceções nas aplicações 

Android. 

2. Identificar o que são consideradas boas e más práticas no 

tratamento de exceções de aplicações Android. Neste 

objetivo procuramos descobrir a visão dos desenvolvedores 

sobre boas e más práticas no tratamento de exceções em 

aplicações Android. 

3. Identificar eventuais dificuldades enfrentadas no momento 

de se implementar o código de tratamento de exceções de 

aplicações Android e como desenvolvedores lidam com 

essas dificuldades – se utilizando de alguma boa prática ou 

ferramenta. Com este objetivo específico procuramos descobrir 

                                       
1 http://www.bugsense.com 
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também se alguma característica inerente ao ambiente Android 

possa causar alguma interferência negativa nesse processo. 

Como também, investigar formas que os desenvolvedores 

utilizam para solucionar as eventuais dificuldades. 

1.2  Contribuições 

Para responder as questões de pesquisa acima este trabalho foi 

conduzido em três etapas: 

1. Survey exploratório: Diante da ausência de documentação sobre 

características e boas práticas para o tratamento de exceções no 

ambiente Android, e survey foi realizado nos dar uma visão inicial de 

boas práticas adotadas no desenvolvimento do código de tratamento 

de exceções em sistemas Android. Este survey também levantou 

eventuais dificuldades enfrentadas pelos mesmos durante esse 

desenvolvimento. Alguns resultados deste survey serviram para 

direcionar as próximas etapas deste estudo: (i) o número reduzido de 

boas práticas levantadas motivou a realização de um segundo survey 

direcionado a especialistas; e (ii) as características e elementos do 

framework Android relacionados a eventuais dificuldades no 

tratamento direcionaram atividades de inspeção de código realizadas 

em um estudo exploratório. 

 

2. Estudo exploratório: Realizamos um estudo exploratório que 

analisou o código de tratamento de exceções de 15 aplicações Android 

populares e de código aberto disponíveis na Google Play. O objetivo 

deste estudo foi levantar as principais características e potenciais 

problemas no código de tratamento de exceções destas aplicações – 

para assim procurar atender ao primeiro objetivo do estudo. Foram 

analisados 3490 tratadores de exceções que incluíram blocos try-catch 

e/ou finally. Alguns resultados deste estudo foram os seguintes: (i) o 

principal tratamento dado as exceções capturadas consiste em logar a 

exceção (44% dos tratamentos); (ii) foi observado um pequeno número 
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de tratadores que realizavam ação de notificação ao usuário (2%); (iii) 

os tratadores vazios ocorreram com maior frequência quando exceções 

do tipo runtime eram capturadas (25%) em comparação com os 

tratadores vazios associados a exceções subtipos de Exception (15%);  

(iv) 47% dos tratadores analisados eram tratadores genéricos – mais 

especificamente blocos catch com argumentos Exception (41%), 

RuntimeException (2%) e Throwable (4%). 

 

3. Survey envolvendo especialistas: Para complementar esse estudo 

foi realizado um survey direcionado a especialistas Android. Esses 

especialistas foram encontrados nas principais conferências Android 

de diferentes países, principais desenvolvedores das aplicações 

analisadas e no grupo de especialistas em Android do Google 

Developers Experts (GDE2). Foram obtidas 47 respostas para este 

survey que revelaram a visão dos desenvolvedores sobre tratamento de 

exceções. Como resultado do survey foi elaborado um conjunto inicial 

de más e boas práticas relacionadas ao tratamento de exceções – 

segundo a opinião dos respondentes. Algumas das boas e más práticas 

reportadas pelos respondentes podem ser encontradas em guias que 

propõe como usar exceções em Java (MANDRIOLI e MEYER, 1992) 

(GOSLING, 2000) (WIRFS-BROCK, 2006) (BLOCH, 2008). O survey 

também ajudou a identificar dificuldades comuns enfrentadas durante 

o desenvolvimento do tratamento de exceções em apps Android. 

 

Parte dos resultados obtidos neste trabalho foram publicados no 

artigo: QUEIROZ, F. D, COELHO, R., “Characterizing the Exception Handling 

Code of Android Apps”, X Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas 

e Reutilização de Software (SBCARS), Maringá, Setembro 2016. 

 

 

 

                                       
2 https://developers.google.com/experts/all/technology/android 
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1.3 Organização do Documento 

Além deste capitulo introdutório, esta proposta de dissertação 

apresenta mais 6 capítulos. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação 

teórica, com os principais conceitos relacionados a este trabalho. O Capítulo 

3 apresenta um survey exploratório realizado com 28 desenvolvedores 

Android. O Capítulo 4 mostra o estudo exploratório que foi realizado. O 

Capítulo 5 apresenta o survey que foi realizado com especialistas Android. O 

Capítulo 6 discute um conjunto de trabalhos relacionados a este trabalho. 

Por fim, o Capítulo 7 apresenta algumas considerações finais e 

direcionamento de trabalhos futuros. 
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2 Fundamentação Teórica 

Este capítulo detalha os conceitos básicos necessários ao 

entendimento deste trabalho. Primeiramente é apresentado o tratamento de 

exceções na plataforma Java, descrevendo também as melhores práticas 

existentes na literatura. Em seguida o capítulo detalha os principais 

elementos da plataforma Android e como o tratamento de exceções ocorre 

nesta plataforma. O capítulo também apresenta métodos de report de falhas 

presentes em aplicações Android. Por fim, o capítulo apresenta os conceitos 

de Teoria Fundamentada em Dados – utilizado na condução dos surveys 

realizados neste trabalho. 

2.1 Tratamento de Exceções em Java 

Desde o início das linguagens de programação, tratamento de erro 

tem sido particularmente uma questão difícil. Algumas linguagens 

simplesmente ignoravam essa questão, porque não era fácil projetar um bom 

esquema de tratamento de erros. Além disso, a maioria dos mecanismos de 

tratamento de erros dependiam da atenção do programador em seguir 

convenções que não eram impostas diretamente pela linguagem. Caso o 

programador não estivesse atento, provavelmente com pressa para cumprir 

algum prazo, ele podia simplesmente esquecer de alguma dessas convenções 

e, assim, comprometer a qualidade do código. 

Atualmente, as linguagens mais recentes já são projetadas com 

suporte nativo para tratamento de exceções (RUBY, 2015) (PYTHON, 2015) 

(GROOVY, 2015). A linguagem Java foi criada em 1991 (JAVA, 2015), apesar 

de não ser tão nova, foi projetada desde o início com suporte a tratamento de 

exceções. Essa característica permitiu que se desenvolvessem software mais 

robustos com Java, o que ajudou na popularização da linguagem, que hoje é 

uma das mais utilizadas no mundo todo (TIOBE INDEX, 2015). 

Em Java, uma exceção é um objeto que é lançado no local onde 

ocorreu a condição excepcional e que pode ser capturado por um tratador de 

exceções que foi projetado para tratar esse tipo particular de exceção 
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(ECKEL, 2006). O site oficial da linguagem Java (JAVA EXCEPTION, 2015), 

define uma exceção como um evento que ocorre durante a execução de um 

programa e que interrompe o fluxo normal das instruções desse programa. 

O comportamento de uma exceção dentro do ambiente Java pode ser 

descrito da seguinte forma (JAVA EXCEPTION, 2015): 1) Quando um erro 

acontece dentro de um método, o método cria um objeto e entrega-o para o 

sistema em execução, esse objeto contém informações sobre o erro que inclui 

o tipo do erro e o estado do programa no momento em que o erro aconteceu. 

Esse processo é conhecido como lançamento de exceção; 2) Após o método 

lançar a exceção, o sistema procura por algo que possa tratá-la. Portanto, o 

sistema procura dentro do conjunto ordenado de métodos que foram 

chamados até chegar ao método onde aconteceu o erro. Essa lista ordenada 

de métodos é conhecida como pilha de chamadas; 3) O sistema procura por 

um método que contenha um bloco de código que possa tratar a exceção, 

esse bloco é chamado de tratador de exceção. A busca inicia no próprio 

método onde ocorreu o erro e segue através da pilha de chamadas na ordem 

inversa que os métodos foram chamados inicialmente. Quando o tratador de 

exceção apropriado for encontrado, o sistema repassa a exceção para esse 

tratador. Um tratador é considerado apropriado quando o tipo de exceção 

que ele trata combina com o tipo de exceção que foi lançada, nesse caso é 

dito que a exceção foi capturada; e 5) Caso o sistema navegue por toda a 

pilha de chamadas e não tenha sucesso em encontrar um tratador 

apropriado, o programa será encerrado. 

Um programa construído em Java deve atender Catch or Specify 

Requirement (tradução livre, Exigência para Capturar ou Especificar). De 

acordo com essa exigência, quando um trecho de código lança uma exceção, 

essa parte do código precisa ser: (i) encapsulada por um bloco try que 

captura a exceção e que deve fornecer um tratador (clausula catch) para a 

exceção; ou (ii) o método que contém o trecho do código precisa especificar a 

exceção que será lançada através da clausila throws definida na declaração 

do método. Porém essa exigência não se aplica a todos os tipos de exceções 

Java. Java possui três tipos básicos de exceções, como ilustrado na Figura 1, 

e apenas uma delas está sujeita a exigência de Capturar ou Especificar. 
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Figura 1. Hierarquia de exceções em Java. 

 

Exceções Checacas. São condições excepcionais que uma aplicação 

bem escrita deveria conseguir antecipar e se recuperar. São exceções que 

herdam de java.lang.Exception (mas não herdam de RuntimeException). 

Estas são as únicas que estão sujeitas a ao Catch or Specify Requeriment. Ou 

seja, essa exigência é verificada em tempo de compilação.  

Error. São condições excepcionais que acontecem fora da aplicação, e 

que geralmente a aplicação não pode prever e se recuperar. Por exemplo, 

acontece alguma falha no hardware que impede a leitura de um arquivo, ou 

o sistema apresenta um cenário em que falta memória para rodar a 

aplicação. 

Exceções Runtime. São condições excepcionais que acontecem dentro 

da aplicação, e a aplicação geralmente não consegue prever ou se recuperar. 

Esse tipo de exceção geralmente indica bug de programação, como erro de 

lógica ou uso impróprio de uma API. Por exemplo, caso um trecho do código 

tente acessar o método de um objeto que está nulo, será lançada a exceção  

NullPointerException exceção. A aplicação pode capturar essa exceção, 

mas fará mais sentido eliminar o bug que está ocasionando a mesma. 

2.1.1 Boas Práticas no Tratamento de exceções em 
Java 

Vários guias têm sido propostos sobre como usar exceções em Java 

(MANDRIOLI e MEYER, 1992) (GOSLING, 2000) (WIRFS-BROCK, 2006) 
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(BLOCH, 2008). Baseado nesses guias listamos um conjunto de boas 

práticas relacionadas ao tratamento de exceções em Java. 

 

Não ignorar exceções. Um bloco catch vazio anula o propósito do uso de 

exceções, que é forçar o desenvolvedor a tratar uma condição excepcional 

(BLOCH, 2008). 

 

Usar exceções subtipo de Exception (checadas) para condições 

recuperáveis. O desenvolvedor deve utilizar exceções do tipo checadas em 

condições onde é esperado que o método chamador se recupere (MANDRIOLI 

e MEYER, 1992) (GOSLING, 2000) (WIRFS-BROCK, 2006) (BLOCH, 2008). 

 

Um erro representa uma condição irrecuperável que não deve ser 

tratada. Erros resultam de falhas detectadas pelo ambiente de execução que 

indicam problemas externos ao escopo da aplicação e que, portanto, não 

devem ser tratados (GOSLING, 2000). 

 

Um método deve lançar exceções que definam precisamente uma 

condição excepcional. Os desenvolvedores devem utilizar as exceções 

padrões disponíveis na API do Java ou criar suas próprias exceções para 

melhor definir a condição excepcional. Dessa forma, lançar os tipos 

genéricos como Exception e RuntimeException é considerado má prática 

(GOSLING, 2000) (BLOCH, 2008). 

 

Documentar todas as exceções lançadas por cada método. Essa 

recomendação é encontrada em todos os trabalhos (MANDRIOLI e MEYER, 

1992) (GOSLING, 2000) (WIRFS-BROCK, 2006) (BLOCH, 2008). Use o 

javadoc @throws para listar as exceções checadas e não checadas que 

podem ser lançadas por um determinado método (BLOCH, 2008). 
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2.2 Plataforma Android 

A plataforma Android foi apresentada ao mundo em novembro de 

2007 através da Open Handset Alliance (OHA), com objetivo de fornecer uma 

plataforma aberta que oferecesse liberdade e possibilidade de inovação no 

mundo dos dispositivos móveis. Atualmente a OHA é formada por um grupo 

de 84 empresas de tecnologia, lideradas pelo Google, que se juntaram para 

acelerar a inovação nos dispositivos móveis e fornecer uma experiência 

melhor, mais rica e com menor custo aos usuários desses dispositivos (OHA-

FAQ, 2015). Dentre essas empresas, encontram-se fabricantes de celulares 

(Samsung, LG, Motorola, etc.); fabricantes de chips (Intel, Qualqomm, 

Nvidia, etc.); operadoras de telefonia (Vodafone, Telefónica, TIM, etc.); 

empresas de software (Google, EBay, etc.) e empresas de comercialização 

(Accenture, Borqs, etc.) (OHA-MEMBROS, 2015). 

Atualmente o Android é a plataforma móvel mais popular e está 

presente em centenas de milhões de dispositivos móveis em mais de 190 

países ao redor do mundo, e a cada dia mais de um milhão de novos 

dispositivos são adicionados a esse montante (ANDROID-SOBRE, 2015) 

(OHA-ANDROID, 2015). A Plataforma Android disponibiliza um poderoso 

framework, além de uma série de ferramentas e recursos que favorecem a 

sua difusão, tais como: o Projeto de Código Aberto do Android (Android Open 

Source Project – AOSP) que disponibiliza o código fonte do Sistema 

Operacional Android sob a licença Apache 2.0; a Google Play3 que é uma loja 

virtual que fornece um ambiente para que os desenvolvedores possam 

publicar suas aplicações para os usuários do Android; o Android SDK 

juntamente com a IDE Android Studio que contém as ferramentas e recursos 

para o desenvolvimento de aplicações Android. Além de ferramentas como o 

DDMS-Debug, ProGuard, Emulator, logcat, adb, etc. 

2.2.1 Arquitetura Android 

 A Plataforma Android é uma plataforma de código aberto 

desenvolvida em camadas, são elas: (i) a camada base é o núcleo do Linux; 

                                       
3 https://play.google.com 
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(ii) bibliotecas nativas escritas em C/C++ (ex.: Media Framework, SqLite, 

Webkit, etc) que são responsáveis por manipular diferentes tipos de dados; 

(iii) máquina virtual (Dalvik ou ART) que executa aplicações Android nos 

dispositivos móveis; (iv) Framework da Aplicação que gerencia o ciclo de vida 

dos componentes Android e sua intercomunicação; (v) as bibliotecas do 

núcleo Java que servem para as aplicações e para o Framework Android; e 

(iv) as aplicações Android. 

 

Núcleo do Linux: Todo o Sistema Operacional Android é construído sobre o 

Núcleo do Linux com algumas modificações específicas como os mecanismos 

de gerenciamento de energia, um sistema de gerenciamento de memória 

mais agressivo em preservar memória, o Binder IPC driver e outras 

características que são importantes para uma plataforma móvel embutida 

como o Android. O Núcleo do Linux atua como uma camada de abstração 

entre o hardware do dispositivo e as camadas acima na pilha de software do 

Android, por isso encontramos nela todos os drivers utilizados pelo sistema 

operacional como drivers de áudio, drivers da câmera, drivers do bluetooth, 

drivers de exibição da tela, drivers do wi-fi, etc. 

Bibliotecas Nativas: Essa camada contém as bibliotecas nativas do Android, 

são elas que habilitam o dispositivo a manipular diferentes tipos de dados. 

Essas bibliotecas são escritas nas linguagens C/C++ e são específicas para 

um determinado hardware. Podemos encontrar bibliotecas como Surface 

Manager, Media Framework, SqLite, WebKit, Audio Manager, etc. 

Android Runtime: Essa subcamada fica dentro da camada das Bibliotecas 

Nativas, ela contém a máquina virtual e as bibliotecas do núcleo do Java. Até 

pouco tempo todos os dispositivos Android utilizavam a Máquina Virtual 

Dalvik para executar os seus aplicativos, mas recentemente, no lançamento 

do Android Lollipop, ela foi substituída pelo ART (Android runtime). É 

importante ressaltar que tanto a Dalvik como o ART não executam o .class 

padrão do Java, elas executam o .dex que é construído a partir do .class. 

Framework de Aplicação (Android Framework): Aqui ficam alguns blocos 

com os quais as aplicações interagem diretamente. Esses programas 

gerenciam funções básicas como gerenciamento de recursos (Resource 
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Manager), gerenciamento de atividades (Activity Manager), provedores de 

conteúdo (Content Providers), gerenciamento de telefone (Telephony 

Manager), etc. 

Aplicações: Localizada no topo da pilha de software do Android, essa 

camada abriga as aplicações que rodam no sistema. O Android já vem com 

várias aplicações por padrão como navegador de internet, discador de 

chamadas, alarme, gerenciador de contatos, tocador de mídias, álbum de 

fotos, sms/mms, etc. 

2.2.2 Principais Elementos 

Como visto na seção anterior o Sistema Operacional Android é 

formado por várias camadas e cada camada contendo vários elementos. 

Alguns desses elementos precisam de uma atenção especial, pois são 

importantes para o desenvolvimento das aplicações. Esses elementos ficam 

na camada do Framework Android, e são conhecidos como elementos bases 

para a formação de qualquer aplicação Android. Esses elementos são 

descritos a seguir. 

 

Activity. A activity é o componente da aplicação que provê uma tela 

com a qual os usuários podem interagir para fazer alguma ação no sistema, 

tais como discagem, tirar uma foto, enviar um e-mail, ou ver um mapa 

(ANDROID-ACTIVITY, 2015). Geralmente uma aplicação é constituída por 

múltiplas activities que possuem uma fraca ligação entre si, e normalmente 

uma dessas activities é designada como a activity principal que será 

apresentada ao usuário quando a aplicação for executada pela primeira vez. 

O usuário do sistema Android pode realizar várias ações na tela tais 

como digitar um texto; clicar em um botão para enviar um e-mail; ou até 

mesmo clicar no botão voltar, cuja ação é voltar para a tela anterior. Além 

das ações dos usuários, existem ações realizadas pelo próprio sistema como 

a interrupção da visualização de uma activity por causa do recebimento de 

uma chamada. Quando uma ação dessa ocorre e provoca a apresentação de 

uma nova tela substituindo a tela anterior, as activities referentes a cada 
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uma das telas sofrem mudanças em seus estados. Basicamente uma activity 

pode se encontrar em 3 estados, são eles:  

 Resumed: A activity se encontra em primeiro plano na tela e tem o 

foco do usuário (esse estado as vezes é referenciado como 

“running”). 

 Paused: Esse estado acontece quando uma outra activity está em 

primeiro plano e tem o foco do usuário, mas a activity continua 

sendo visível. Isto pode ocorrer quando a outra activity é 

parcialmente transparente ou não preenche completamente a tela. 

Nesse estado a activity continua viva (o objeto Activity é retido 

em memória e mantém o estado e informação dos seus 

componentes, mas não é anexada ao gerenciador de janelas), mas 

pode ser destruída pelo sistema em caso de situações de extrema 

falta de memória. 

 Stopped: Quando activity é completamente sobreposta por outra, 

de forma que o usuário não a visualiza mais. Da mesma forma 

como no estado Paused, a activity continua viva. A activity 

também pode ser destruída quando a o sistema precisar de 

memória em outro lugar. 

 

As transições entre esses estados acontecem através de chamadas 

aos métodos de callback, esses métodos definem todo o ciclo de vida de uma 

activity. Os métodos são descritos abaixo: 

 onCreate(): é o método chamado quando a activity é criada pela 

primeira vez. É nesse método que se deve realizar toda 

configuração estática, como criar os componentes que serão 

visualizados, ligar os dados às suas respectivas listas, etc. Esse 

método recebe um objeto do tipo Bundle, que contém o estado 

anterior da activity, caso o mesmo tenha sido armazenado. Este 

método é sempre seguido pelo onStart(). 

 onRestart(): chamado depois que uma activity foi parada pelo 

método onStop(), com objetivo de reiniciar a activity. Sempre 

seguido pelo método onStart(). 
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 onStart(): chamado pouco antes da activity ser visualizada. Esse 

método é seguido de onResume() caso a activity venha ao primeiro 

plano ou seguido de onStop() caso a activity venha a ficar 

escondida. 

 onResume(): esse método é chamado pouco antes de o usuário 

poder interagir com a activity. Nesse momento a activity está no 

topo da pilha de activities. O método é sempre seguido do 

onPause(). 

 onPause(): Esse método é acionado pouco antes do sistema abrir 

uma nova activity. Nesse método é comum consolidar as 

alterações não salvas no banco de dados, para animações, e 

outras cosias que podem consumir CPU, etc. Isso tem que ser feito 

de forma otimizada, já que a outra activity não será aberta até que 

esse método retorne. Esse método é seguido do onResume() caso 

a activity volte ao primeiro plano ou onStop() caso a activity se 

torne invisível ao usuário. 

 onStop(): acionado quando o activity não é mais visível para o 

usuário. Isto pode acontecer quando a activity está sendo 

destruída ou quando outra activity a sobrepôs. Seguido pelo 

onRestart() caso a activity esteja voltando para interagir com o 

usuário ou pelo onDestroy() se a activity estiver sendo destruída. 

 onDestroy(): chamado antes que a activity seja destruída. É a 

última chamada que activity receberá. Esse método pode ser 

chamado porque a activity está sendo finalizada pelo usuário ou 

porque o sistema a está destruindo para economizar espaço na 

memória. 

 

Fragment. Um fragment representa um comportamento ou uma 

porção da interface do usuário em uma activity, de tal modo que se possa 

combinar vários fragments em uma única activity para formar uma interface 

de usuário (do inglês, User Interface - UI) com múltiplos painéis (ANDROID-

FRAGMENT, 2015). Pode-se pensar em um fragment como uma seção 
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modular de uma activity, que tem seu próprio ciclo de vida, recebe seus 

próprios eventos de entradas e que pode ser adicionado ou removido 

enquanto a activity está sendo executada. 

Apesar de um fragment ter seu próprio ciclo de vida, ele sempre 

estará vinculado a uma activity e consequentemente ao ciclo de vida da 

mesma. Por exemplo, se uma activity for pausada, então todos os seus 

fragments também são, ou se uma activity for destruída, então todos os seus 

fragments também serão. Entretanto, enquanto uma activity estiver 

executando (no seu estado resumed), o fragment poderá ser manipulado 

independentemente, como ser adicionado ou removido da activity 

(ANDROID-FRAGMENT, 2015). Um fragment é adicionado em uma activity 

dentro de um contêiner da UI (ViewGroup), mas não precisa ser 

necessariamente uma parte da UI de uma activity. Podem existir fragments 

sem uma UI própria que servem para realizar trabalhos em segundo plano 

para a activity. 

O principal motivo da introdução de fragments na plataforma 

Android, a partir da versão HoneyComb, foi a necessidade de fornecer uma 

UI mais flexível e dinâmica para tablets. Os fragments permitem esse tipo de 

UI sem a necessidade de gerenciar grandes modificações na hierarquia dos 

componentes do layout, pois é possível fazer modificações na aparência da 

activity em tempo de execução, apenas removendo e adicionando fragments 

na mesma (ANDROID-FRAGMENT, 2015). 

O comportamento dos estados do ciclo de vida de um fragment é 

bastante similar ao das atividades, e também é divido em três estados. 

Abaixo são listados os três estados: 

 Resumed: o fragment está visível na activity que está sendo 

executada. 

 Paused: outra activity está no primeiro plano e tem o foco do 

usuário, mas a activity que contém o fragment ainda permanece 

visível (a activity que está no primeiro plano é parcialmente 

transparente ou não cobre a tela por completo). 

 Stoped: O fragment não está visível para o usuário. Isso pode 

ocorrer quando a activity for parada ou quando o fragment for 
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removido da activity e mantido em memória na pilha de retorno.  

O fragment continua vivo, mas será destruído se a activity também 

for. 

 

Como visto anteriormente, a única diferença aparente entre os 

estados da activity e do fragment se entra no estado Stoped, em que o 

fragment pode, além de ser parado como a activity, também ser removido. Os 

outros estados são bastante similares devido ao fato dos fragments serem 

parte constituinte de uma activity, e dessa forma dependerem diretamente 

do ciclo de vida da mesma. Da mesma forma que nas activities, os fragments 

também contêm métodos de callback que são responsáveis por controlar o 

seu ciclo de vida. A seguir listamos tais métodos: 

 

Service. Um service é um componente da aplicação que pode realizar 

operações de longa duração em segundo plano e não provê uma UI, de forma 

que um outro componente da aplicação pode iniciar um service, o qual irá 

continuar rodando em segundo plano mesmo se o usuário selecionar outra 

aplicação diferente (ANDROID-SERVICE, 2015). Além disso, um componente 

pode também se conectar a um service para interagir com ele ou até mesmo 

realizar comunicação entre processos (do inglês, interprocess comunication - 

IPC). Por exemplo, um service pode lidar com transações de rede, tocar 

música, ou realizar operações de entrada e saída de arquivo, tudo em 

segundo plano. Um service pode ter essencialmente duas formas, que são: 

 Iniciado: Um service é dito “iniciado” quando um componente da 

aplicação (como uma activity) o inicia chamado o método 

startService(). Uma vez iniciado, o service pode rodar em 

segundo plano indefinidamente, mesmo se o componente que o 

iniciou for destruído. Geralmente um service iniciado realiza uma 

simples operação e não retorna nenhum resultado para quem o 

chamou. Por exemplo, ele pode realizar o download ou upload de 

um arquivo através da rede, e quando a operação terminar o serviço 

pode parar por conta própria (ANDROID-SERVICE, 2015). 
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 Vinculado: um service é dito “vinculado” quando um componente 

da aplicação se conecta a ele chamando o método bindService().  

Um service vinculado oferece uma interface cliente servidor que 

permite que componentes interajam com ele, enviando requisições, 

obtendo resultados, e até mesmo executando através de processos 

com o IPC. Um service vinculado só executa enquanto existir outro 

componente da aplicação ligado a ele. Múltiplos componentes 

podem se conectar ao service de uma vez só, mas quando todos 

forem desacoplados, o service é destruído (Android-Service, 2015). 

 

Embora seja abordado como dois tipos diferentes, um service pode ter 

as duas características ao mesmo tempo, ele pode ser do tipo iniciado para 

rodar indefinidamente e também permitir vinculação. Para isso acontecer 

basta o service implementar os métodos de callback onStartCommand() para 

permitir que componentes o inicie e o onBind() para permitir vinculação. É 

importante ressaltar que, por padrão, o service é executado na thread 

principal do componente que o iniciou, portanto, se o service criado for 

realizar processamento intensivo com alto consumo de recursos do sistema é 

interessante criar uma nova thread dentro do service para deixar a thread 

principal dedicada à interação com o usuário. 

Da mesma forma que os outros componentes já descritos, o service 

também tem um ciclo de vida controlado por métodos de callback. 

Consideravelmente mais simples que o ciclo de vida de uma activity, o ciclo 

de vida do service tem suas peculiaridades, pois um service pode rodar em 

segundo plano sem que o usuário tenha conhecimento disso. Portanto, é 

importante ficar atento aos métodos de criação e destruição do service.  

O ciclo de vida pode seguir dos caminhos, dependendo de como o 

service foi criado. Caso tenho sido criado como um service do tipo iniciado, 

será criado pelo método startService() e será parado por conta própria 

usando o stopSelf(), ou parado por um outro componente usando o 

stopService(). Após o service estar parado, o sistema irá destruí-lo. No 

caso de ser do tipo vinculado, o ciclo de vida se iniciará quando o método 

bindService() for chamado por componente da aplicação e será destruído 
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após todos os vínculos serem removidos através da chamada ao método 

onUnbind() pelo componente vinculado ao service. Como já comentado 

anteriormente, um service pode ser dos dois tipos ao mesmo tempo iniciado 

e vinculado. Portanto, esses dois ciclos de vida não são inteiramente 

separados. 

  

Intent. Um intent é objeto de mensagens que pode ser utilizado para 

requisitar uma ação para outro componente da aplicação (ANDROID-

INTENT, 2015). Embora um intent facilite a comunicação entre componentes 

de várias maneiras, existem três fundamentais casos de uso, são eles: 

 Iniciar uma activity: Passando um intent para o método 

startActivity(), consegue-se iniciar uma nova instância de uma 

activity. O intent vai determinar qual a activity será instanciada e 

pode também inserir parâmetros com dados que serão utilizados na 

nova activity. 

 Iniciar um service: Similarmente ao que acontece com a activity, o 

intent serve para instanciar um novo service, sendo passado como 

parâmetro tanto para o método startService() como também 

para o bindService(). 

 Enviar um broadcast: Um broadcast é uma mensagem que 

qualquer aplicação pode receber. O sistema envia vários broadcasts 

para eventos do sistema, tal como inicialização do sistema ou aviso 

que o dispositivo iniciou o carregamento da bateria. Você pode 

enviar um broadcast para outras aplicações passando um intent 

como parâmetro para os métodos sendBroadcast(), 

sendOrderedBroadcast(), ou sendStickyBroadcast(). 

 

Um intent é bastante utilizado dentro de uma aplicação Android, pois 

como descrito acima ele é responsável por disparar requisições para 

instanciar a maioria dos principais componentes de uma aplicação. Existem 

dois tipos de intents, explícito e implícito: 

 Explícito: Especifica o componente que será instanciado pelo 

nome (o nome completo da classe). Ele é tipicamente utilizado 
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para abrir componentes na aplicação onde o intent está contido, 

porque se sabe o nome da activity ou service que se irá instanciar. 

Por exemplo, pode-se iniciar uma nova activity em resposta a ação 

do usuário ou iniciar um service para realizar o download de um 

arquivo (ANDROID-INTENT, 2015). 

 Implícito: Não especifica o nome de um componente, mas em vez 

disso declara uma ação geral para ser realizada, permitindo assim 

que componentes de outras aplicações possam manipular essa 

requisição. Por exemplo, se existe a necessidade de mostrar ao 

usuário uma localização em um mapa mas a aplicação corrente 

não tem essa funcionalidade, pode-se realizar um intent implícito 

para que uma outra aplicação capacitada possa mostrar a 

localização (ANDROID-INTENT, 2015). 

 

Quando um intent explícito é criado para iniciar uma activity ou um 

service, o sistema imediatamente inicia o componente da aplicação 

especificado no objeto intent. No caso de um intent implícito, o sistema tem 

que procurar pelos componentes nas diversas aplicações instaladas no 

dispositivo que respondem por aquela requisição especificada no intent. Essa 

busca feita pelo sistema acontece comparando a requisição passada no 

intent implícito com os intent filters declarados no arquivo de manifesto 

(AndroidManifest.xml) de outras aplicações do dispositivo. Se o sistema 

encontra um intent filter correspondente ao intent passado ele inicia o 

componente e passa o intent para o mesmo.  Caso existam mais de um 

componente correspondente, o sistema abre uma caixa de diálogo para que o 

usuário escolha qual o componente ele quer usar.  

  

Broadcast Receiver. O broadcast receiver é um componente que 

responde aos anúncios transmitidos em todo o sistema. A maioria dos 

broadcasts são originados no sistema como, um anúncio que o tela do 

dispositivo foi desligada, ou que a bateria está fraca, ou que a figura foi 

capturada. Aplicações também podem iniciar seus próprios broadcast como, 
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anunciar para as outras aplicações que algum dado já está disponível para 

ser utilizado (ANDROID-APP FUNDAMENTALS, 2015). 

Um broadcast receiver pode ser registrado de duas formas, 

estaticamente usando a tag <receiver> no AndroidManifest.xml da 

aplicação ou de forma dinâmica em tempo de execução utilizando o método 

Context.registerReceiver(). Existem duas classes principais de 

broadacasts que podem ser recebidos, broadcast normal e broadcast 

ordenado (ANDROID-BROADCAST RECEIVER, 2015). 

 Broadcast normal: são completamente assíncronos e são enviados 

através do método Context.sendBroadcast(). Todos os 

broadcast receivers são executados em um ordem aleatória, 

frequentemente ao mesmo tempo. Isto é mais eficiente, mas 

significa que o broadcast receiver não podem usar o resultado ou 

abortar as APIs incluídas. 

 Broadcast ordenado: são entregues em ordem e um de cada vez e 

são enviados pelo método Context.sendOrderedBroadcast(). 

Como cada broadcast receiver executa um de cada vez, ele pode 

propagar o resultado para o próximo, ou pode abrotar 

completamente o broadcast, que não será mais propagado. A 

ordem pode ser controlada através do atributo android:priority de 

um intent-filter, broadcast receivers com a mesma prioridade irão 

executar em uma ordem aleatória. 

O ciclo de vida de um broadcast receiver se resume ao método 

onReceive(), ou seja, uma vez que o método retorne, o objeto 

BroadcastReceiver deixa de existir. 

 

Content Provider. Esse componente gerencia o acesso a um conjunto 

de dados estruturados, encapsulando e provendo mecanismos para definir 

segurança dos dados. Content providers são a interface padrão que conecta 

dados de um processo com código sendo executado em outro processo 

(ANDROID-CONTENT PROVIDER, 2015). 

Para acessar dados disponibilizados por uma content provider é 

necessário acessar o objeto ContentResolver que fica no Context da sua 
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aplicação. Um content provider é definido por uma classe que estende a 

classe abstrata ContentProvider, que recebe requisições enviadas pelos 

clientes para recuperação de dados, executa a ação solicitada e retorna os 

resultados. A descoberta de um contente provider pelo ContentResolver é 

feita através do acesso ao URI (Universal Resource Identifier) que identifica o 

provider. Esse URI contém o nome simbólico do provider, esse nome é 

definido como autoridade do provider. 

O Android fornece content providers para disponibilizar alguns tipos 

de dados como, áudio, imagens, vídeos, eventos da agenda, e a lista de 

contatos pessoais. Esses providers são acessíveis, com algumas restrições, 

por qualquer aplicação do sistema. Mas caso seja necessário disponibilizar 

dados gerados na aplicação desenvolvida, o desenvolvedor pode criar seus 

próprios content providers. Como já mencionado, será preciso criar uma 

classe que estende a classe ContentProivder e implementar alguns 

métodos básicos como onCreate(), getType(),  insert(), query(), 

update() e delete() (ANDROID-CONTENT PROVIDER BASICS, 2015). A 

seguir uma breve descrição desses métodos: 

 

 onCreate(): inicializa o content provider. O sistema chama esse 

método logo após criar o provider. É importante ressaltar que o 

contente provider só será criado quando um ContentResolver 

tentar acessá-lo. 

 

 getType(): Retorna o tipo MIME correspondente ao do conteúdo 

URI. 

 

 insert(): insere uma nova linha dentro do content provider. Usa 

argumentos para selecionar a tabela de destino e pegar os valores 

que serão inseridos. Retorna um URI para a linha inserida. 

 

 query(): recupera dados do content provider. Usa argumentos 

para selecionar a tabela, as linhas e colunas que serão retornadas, 
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e a forma como os dados serão ordenados. Retorna um objeto do 

tipo Cursor. 

 

 update(): atualiza as linhas existentes no provider. Utiliza 

argumentos para selecionar a tabela e linhas que serão 

atualizadas, com também os valores das colunas que serão 

alterados. Retorna o número de linhas atualizadas. 

 

 delete(): exclui as linhas do content provider. Usa argumentos 

para selecionar a tabela e as linhas que serão excluídas. Retorna o 

número de linhas excluídas. 

 

 

Resources. Os resources são os arquivos adicionais e conteúdos 

estáticos que o código de uma aplicação utiliza, tais como bitmaps, definição 

de layout, textos usados na UI, instruções de animação, e outras coisas mais 

(ANDROID-RESOURCE, 2015). Deve-se sempre exteriorizar os resources de 

uma aplicação, pois dessa forma consegue-se mantê-los de forma 

independente e também facilita a disponibilização de resources alternativos 

para dispositivos com configurações diferentes. Os resources ficam dentro da 

pasta res/ do projeto da aplicação Android, e são organizados em subpastas 

para agrupá-los por tipo e configuração.  

Por exemplo, o layout padrão de uma aplicação fica dentro da pasta 

res/layout/. Mas é possível especificar um layout diferente para quando o 

dispositivo estiver em modo paisagem, para isso é necessário apenas criar 

uma pasta res/layout-land/ e inserir o arquivo com o layout específico. O 

sistema faz a transição entre os layouts em tempo de execução. Outra 

situação onde essa característica da plataforma Android é bastante utilizada, 

é quando se precisa fornecer o aplicativo em várias linguagens diferentes. 

Além de ficar bem mais fácil traduzir os textos para línguas diferentes, já 

que eles estão em um arquivo .xml separado do código fonte, fica também 

mais fácil mantê-los. 
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AsyncTask. A asynctask permite realizar processos assíncronos na 

interface do usuário, fazendo operações em bloco em uma thread separada 

da thread principal (UI Thread) (ANDROID-PROCESS AND THREADS, 2015). 

Para utilizá-la em sua aplicação é necessário estender a classe AsyncTask e 

implementar o método doInBackground() que executa um conjunto de 

tarefas de segundo plano. Para realizar a sincronização com a UI Thread, é 

necessário implementar o método onPostExceute(). 

2.2.3 Tratamento de Exceções no Framework 

Android 

Como o framework Android é construído sobre a plataforma Java, 

toda a sua estrutura está baseada nas características e peculiaridades que a 

essa plataforma fornece. Desde a máquina virtual (Dalvik/ART) que foi 

construída tendo como base a JVM (Java Virtual Machine), até 

características específicas da linguagem Java como sistema de hierarquia de 

classes, sobrecarga de métodos, generics, tarefas concorrentes, etc. Seguindo 

essa linha de raciocínio, o mecanismo de tratamento de exceções do Android 

também foi herdado do mecanismo nativo da linguagem Java, já explicado 

na Seção 2.1. 

Embora o mecanismo de tratamento de exceção tenha sido herdado 

da plataforma Java, aplicações Android tem características particulares que 

necessitam de uma atenção especial , como a ambiente multitarefa, a 

complexidade do ciclo de vida da aplicação agragado ao dos componentes do 

framework Android e os múltiplos pontos de entrada que uma aplicação 

Android pode ter. Embora exista essa necessidade, a plataforma Android não 

fornece oficialmente um manual/guia que explicite quais seriam as boas 

práticas e os desafios encontrados no desenvolvimento do código de 

tratamento de exceções para aplicações Android. 

Mesmo o desenvolvedor sendo cuidadoso e seguindo algum 

procedimento para evitar que aconteça alguma falha na aplicação, às vezes 

acontece o que se chama de exceção inesperada (do inglês, unexpected 

exception). Esse tipo de exceção, não prevista pelo desenvolvedor, acaba 
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subindo na pilha de chamada de método até o ponto de entrada da 

aplicação, ocasionando assim a falha total da mesma. E como resultado, o 

usuário receberá uma mensagem pouco intuitiva do que provocou aquela 

falha, consequentemente ele pode ficar insatisfeito com a aplicação e deixar 

de usá-la ou até mesmo desinstalá-la do seu dispositivo. 

A plataforma Android fornece um mecanismo, que já veio embutido 

na plataforma Java, para capturar essas exceções inesperadas. Esse 

mecanismo é a interface UncaughtExceptionHandler que é declarada 

dentro da classe Thread do pacote java.lang, ver Seção 2.3, ela permite 

que desenvolvedor personalize as ações feitas após a captura de uma 

exceção inesperada. A implementação padrão do Android para essa classe é 

enviar uma mensagem para usuário informando que a aplicação parou de 

excetuar. A personalização que pode ser feita vai desde enviar uma 

mensagem mais amigável para o usuário, até reportar a falha ocorrida em 

um sistema de crash report como Crashlytics, Splunk Mint, Hockeyapp, etc. 

2.3 Mecanismos de Report de Falhas 

Quando o software entra em produção é comum acontecer falhas que 

acabaram passando despercebidos durante a fase de desenvolvimento e 

testes. Nesse momento, é importante que exista alguma forma de comunicar 

a equipe de desenvolvimento sobre as falhas que estão acontecendo no 

ambiente de produção.  

Para alguns sistemas de software que executam de forma 

centralizada em um servidor, como um servidor Web, é fácil para a equipe de 

desenvolvimento ter acesso ao log de erros que fica armazenado no servidor. 

Todavia, no caso de sistema que executam diretamente na máquina cliente, 

essa comunicação não é direta e é necessário algum mecanismo que permita 

ao cliente informar à equipe de desenvolvimento que um erro aconteceu no 

software. Esse último, é exatamente o ambiente de aplicações Android que 

são executadas nos dispositivos móveis do cliente. 

O comportamento padrão das aplicações Android é armazenar o log 

de erros localmente nos dispositivos do cliente. Dessa forma os 
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desenvolvedores ficam sem informação sobre o que está acontecendo com 

suas aplicações no ambiente de produção. Além disso, uma aplicação 

Android deve ser projetada para rodar nas diferentes versões do Android e 

em diferentes dispositivos, cada um com características particulares, 

tornando ainda mais provável o acontecimento de erros no ambiente de 

produção. Existem alguns mecanismos que ajudam a realizar essa 

comunicação para que o desenvolvedor tenha o retorno do comportamento 

de sua aplicação em produção. 

Vamos descrever dois mecanismos utilizados pelos desenvolvedores 

de aplicações Android que realizam essa comunicação entre cliente e 

desenvolvedor. O primeiro mecanismo é fornecido pela própria plataforma 

Java e não é exclusivo para aplicações Android, que é o método 

uncaughtException(Thread t, Throwable e) da interface 

Thread.UncaughtExceptionHandler4. Esse mecanismo permite manipular 

as exceções não capturadas (do inglês, uncaught exceptions) pela aplicação, 

mas não realiza a comunicação com o desenvolvedor, para fazer essa 

comunicação ele precisa de alguma outra ferramenta. Esse mecanismo é 

utilizado apenas em casos de exceções que provocam a falha total da 

aplicação, de forma que o desenvolvedor pode utilizá-lo para solicitar ao 

cliente que envie um e-mail com o erro acontecido ou para armazenar o log 

do erro em um arquivo específico para uma consulta futura, com a 

permissão do cliente. 

O outro mecanismo são as ferramentas de report de falhas que 

permitem ao desenvolvedor não apenas coletar informações de falhas, mas 

também permite a coleta de outras informações importantes como a 

frequência da utilização de uma determinada funcionalidade da aplicação. 

Essas ferramentas, (e.g. Fabric5-Crashlytics, Apteligent6-Crittercism, 

HokeyApp7, Splunk8, ACRA9) fornecem relatórios com dados estatísticos 

                                       
4https://developer.android.com/reference/java/lang/Thread.UncaughtExceptionHandler.ht

ml 
5 https://try.crashlytics.com/ 
6 https://www.apteligent.com/product/crash-reporting/ 
7 https://www.hockeyapp.net/ 
8 https://www.splunk.com 
9 http://www.acra.ch/ 
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sobre a frequências de falhas para uma determinada versão do Android ou 

até para um determinado fabricante de dispositivo, ajudando bastante na 

decisão de quais problemas são prioritários e devem ser resolvidos com mais 

urgência. 

2.4 Teoria Fundamentada em Dados 

Para (CHARMAZ, 2006) Teoria Fundamentada em Dados (do inglês, 

Grounded Theory) é um processo de pesquisa não linear em que o 

pesquisador pode parar e escrever as ideias que surgem a qualquer 

momento do processo. O processo inicia com a definição do problema de 

pesquisa e com as questões de pesquisas abertas, em seguida é feita a coleta 

dos dados inicias para então começar a codificação inicial. A medida que o 

processo de codificação é feito através de anotações e surgimento de 

categorias o pesquisador pode coletar novas informações e refinar a 

codificação inicial com os novos dados, inclusive podendo voltar a consultar 

os dados coletados inicialmente. Esse processo continua até que se alcance o 

objetivo final. 

O trabalho de (CORBIN e STRAUSS, 1990) especifica onze 

procedimentos que deveriam ser familiares para pesquisadores, leitores e 

avaliadores de estudos baseados em Teoria Fundamentada em Dados, são 

eles: 

 

1. Análise e coleta de dados são processos inter-relacionados. Quando 

a Teoria Fundamentada em Dados é utilizada, a análise dos dados 

inicia tão logo o primeiro dado seja coletado. 

2. Conceitos são unidades básicas de análise. Incidentes de várias 

fontes de dados (transcrições de entrevistas, artefatos de 

documentação, notas de campos, etc.) são apresentados como 

“rótulos conceituais”. As repetições de um conceito nesses 

documentos fazem dele um candidato a entrar na teoria. 

3. Categoria devem ser desenvolvidas e relacionadas. Categorias são 

mais abstratas que rótulos e podem explicar relações entre 
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conceitos. Uma categoria deve ser desenvolvida em termos de suas 

propriedades, dimensões, condições e consequências. 

4. Amostragem em Teoria Fundamentada em Dados procede em 

fundamentos teóricos. Amostragem em Teoria Fundamentada em 

Dados foca em incidentes, eventos e acontecimentos. 

5. Análises faz uso de constantes comparações. Quando um novo 

incidente é notado ele deve ser comparado com outros incidentes 

por similaridades e diferenças. 

6. Padrões e variações devem ser contabilizados. Dados devem ser 

examinados por regularidade, bem como por irregularidades. 

7. Processos devem ser construídos na teoria. Teoria Fundamentada 

em Dados é sobre o entendimento de processos. 

8. Escrever memorandos teóricos é uma parte integral de fazer Teoria 

Fundamentada em Dados. Para ter certeza que nenhuma categoria 

ou conceito serão esquecidos, devem ser escritos memorandos 

durante o curso do estudo. 

9. Suposições sobre relações entre categorias devem ser desenvolvidas 

e verificadas tão logo quanto possível durante o processo de 

pesquisa. Suposições são constantemente revisadas até que elas 

sejam verdadeiras para todas as evidências coletadas no estudo. 

10. Um pesquisador de Teoria Fundamentada em Dados não deve 

trabalhar sozinho. Conceitos, categorias e suas relações devem ser 

testadas com outros pesquisadores. 

11. Condições estruturais mais amplas devem ser analisadas, mas o 

foco microscópico deve ser na pesquisa. Um estudo baseado em 

Teoria Fundamentada em Dados deve especificar como a 

perspectiva microscópica se liga com condições mais amplas. 

 

Em Teoria Fundamentada em Dados existe o conceito de codificação 

que é um processo fundamental que os pesquisadores utilizam para dar 

sentido aos seus dados. Codificação é feita em três passos: (i) codificação 

aberta – dados são anotados linha por linha, e é aplicada para todos os 

dados coletados no estudo; (ii) codificação axial – os dados são colocados 
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juntos de novas formas para fazer conexões explícitas entre categorias e 

subcategorias; e (iii) codificação seletiva – a categoria principal é identificada 

e relacionada com outras categorias. 
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3 Survey Exploratório: Desenvolvedores 
Android 

Neste capítulo é apresentado um survey exploratório aplicado a 

desenvolvedores Android. O objetivo principal deste survey foi termos um 

contato inicial com possíveis boas e más práticas adotadas no 

desenvolvimento do código de tratamento de exceções em aplicações Android 

e eventuais dificuldades enfrentadas pelos mesmos durante esse 

desenvolvimento. Um objetivo secundário deste survey foi recebermos 

feedback dos desenvolvedores sobre as questões incluídas no survey e 

podermos levantar questões para aplicarmos em um segundo survey 

direcionado a especialistas Android (apresentado no Capítulo 5) e direcionar 

atividades de inspeção de código a serem realizadas no estudo exploratório 

(descrito no Capítulo 4).  

3.1 Questões de Pesquisa 

Nesta seção são descritas as questões de pesquisa que nortearam 

este survey, que chamaremos ao longo deste documento de survey 

exploratório (SE). Na primeira questão de pesquisa (QP) objetivamos avaliar 

se na opinião dos desenvolvedores sobre a diferença na complexidade do 

tratamento de exceções em aplicações Java em geral e no ambiente Android. 

Por aplicações Java em geral entenda como aplicações que não sejam 

Android, como aplicações Java desktop ou Java Web. 

 

QP1: Segundo os desenvolvedores Android o tratamento de exceções no 

desenvolvimento de aplicações Android é mais complexo do que no 

desenvolvimento de aplicações Java em geral? 

 

A segunda questão de pesquisa é sobre um dos objetivos gerais do 

nosso trabalho que é conseguir identificar quais as boas práticas estão 

sendo aplicadas no desenvolvimento do código de tratamento de exceções de 

aplicações Android. 
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QP2: Os desenvolvedores conhecem e/ou aplicam alguma boa prática no 

tratamento de exceções de aplicações Android? 

 

A terceira questão de pesquisa é sobre a existência de algum 

elemento do framework Android que os desenvolvedores acreditam que seja 

mais complicado desenvolver o código de tratamento de exceções. 

 

QP3: Existe algum elemento do framework Android que os desenvolvedores 

acreditam que tenha maior complexidade para realizar o tratamento de 

exceções? 

3.2 Questinário 

O SE foi elaborado seguindo as diretrizes encontradas em (KASUNIC, 

2005). Kasunic fala da importância da definição dos objetivos do estudo, 

qual o público alvo pretende atingir e quais são suas características e por 

fim ele explicita como que um survey deve ser elaborado e organizado. 

Inicialmente ele propõe a definição das questões e cita uma classificação 

para os tipos de questões, que é: (i) questões sobre atributos - são questões 

sobre características demográficas ou pessoais; (ii) questões sobre atitudes – 

são perguntas feitas para saber como as pessoas se sentem sobre algo, se 

elas tem um sentimento positivo ou negativo sobre o tópico; (iii) perguntas 

sobre crenças – são perguntas feitas para saber o que as pessoas pensam 

sobre um determinado assunto, são um pouco mais específicas e focadas 

que perguntas sobre atitudes; e (iv) perguntas sobre comportamento – são 

perguntas sobre o que os participantes fizeram no passado e o que eles tem 

feito atualmente. 

Após essa fase inicial de elaboração das questões o guia fala em 

priorizar as questões mais relevantes caso existam muitas, lembrando que 

nessa fase inicial ainda não são as perguntas que irão para o questionário, 

são perguntas internas que precisarão serem formatadas. Algumas delas 

serão transformadas de questões abertas em questões fechadas, outras 
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serão subdivididas de forma que facilite o entendimento dos participantes e 

a avaliação dos pesquisadores depois. O guia também faz uma classificação 

em relação aos tipos de formatação da pergunta, que são: (i) questões 

abertas – são as questões que o participante responde livremente usando as 

suas próprias palavras; (ii) questões fechadas com escolhas não ordenadas – 

os participantes escolhem a(s) resposta(s) não ordenadas que melhor se 

enquadram na opinião dele para responder aquela questão; (iii) perguntas 

fechadas com escolhas ordenadas – são perguntas onde as respostas são 

fornecidas como uma escala graduada ao longo de uma dimensão de opinião 

ou comportamento, essa escala geralmente é baseada na escala de Likert; e 

(iv) híbrida – são questões que fornecem respostas a serem escolhidas mas 

que permitem também que o participante forneça uma resposta caso ele 

ache que as repostas fornecidas são inapropriadas. No SE criado para este 

trabalho pode-se encontrar todos esses formatos de questões. 

Além disso, o guia fala da importância da clareza das questões, e é 

bastante importante fazer isso sempre pensando no público alvo, como 

também da ordem que as questões estarão no survey para que exista o 

mínimo de interferência entre elas e o tamanho do questionário para que não 

fique muito cansativo para os participantes e eles acabem desistindo de 

responder. 

O SE é composto por 23 questões, sendo 12 de múltipla escolha, 9 

questões abertas e 2 questões com escala de Likert. Algumas questões de 

múltipla escolha estão relacionadas com uma outra questão aberta para 

melhor extrair as informações dos respondentes. Os respondentes poderiam 

concluir o questionário em torno de 10 minutos. As questões podem ser 

encontradas no final deste documento (Apêndice A), em duas versões, uma 

em inglês e outra em português. Estas duas versões foram necessárias por 

existir um público alvo de desenvolvedores Android no Brasil que pudessem 

ter pouca familiaridade com a língua inglesa.  
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3.3 Participantes 

O SE foi divulgado em fóruns de desenvolvedores Android, listas de e-

mail desenvolvedores Android, comunidades de desenvolvedores Android do 

Google +, grupos de desenvolvedores Android do LinkedIn, envio para amigos 

que são desenvolvedores Android, além do envio para 250 e-mails de 

desenvolvedores encontrados em projetos Android open-source do Github. 

Obtivemos 28 respostas válidas (respostas que não eram vazias e que 

o respondente se identificou como desenvolvedor) para este SE. Dentre os 

respondentes, 61% tem o desenvolvimento de aplicações Android como parte 

de seu trabalho. Além disso, 72% já trabalham com a plataforma Java há 

pelo menos quatro anos, com alguns (11%) alcançando mais de 10 anos de 

experiência. Em relação a plataforma Android, 45% já trabalham há pelo 

menos 2 anos com alguns (11%) passando dos 6 anos de experiência, o que 

mostra que são desenvolvedores com uma experiência considerável, já que 

se trata de uma plataforma mais recente. A maior parte dos participantes 

(54%) trabalham em projetos privados, e outros (39%) informaram que 

trabalham em ambos, tanto projetos privados como em projetos de código 

aberto, apenas (7%) trabalham somente em projetos de código aberto. 

3.4 Procedimentos da Análise 

A análise das respostas das perguntas abertas foi baseada na técnica 

de codificação aberta – uma das técnicas de Teoria Fundamentada em Dados 

(CHARMAZ, 2006). Esta codificação foi realizada em duas fases (1) uma 

codificação inicial - que implica em uma leitura minuciosa dos dados e (2) 

uma codificação específica para identificar e desenvolver os temas mais 

relevantes (CHARMAZ, 2006) nos dados analisados. A codificação foi 

realizada por um único codificador. 

3.5 Resultados 

Os resultados coletados para essa análise foram obtidos a partir das 

28 respostas válidas para o SE. Nas seções a seguir, utilizaremos [P#] para 
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nos referimos aos participantes do SE exploratório. A seguir os resultados 

alcançados são apresentados separados por questões de pesquisa. 

 

QP1: Segundo os desenvolvedores Android o tratamento de exceções no 

desenvolvimento de aplicações Android é mais complexo do que no 

desenvolvimento de aplicações Java em geral? 

 

Durante a análise das respostas não surgiram muitas comparações 

explícitas entre o desenvolvimento Java em geral e o desenvolvimento 

Android. Mas o que se percebeu foi que, em geral, a maioria dos 

desenvolvedores não veem diferença de dificuldade. Uma das questões do 

survey perguntou aos desenvolvedores “Q8: Como você classificaria o 

dificuldade de tratamento de exceções em aplicações Android comparando 

com aplicações Java em geral?”. Essa pergunta tinha como opção de resposta 

uma escala do tipo de Likert que começava em 1 para “Tratamento de 

exceção em Android é mais fácil” e ia até 5 para “Tratamento de exceção em 

Android é mais difícil”, onde o número 3 representava uma resposta neutra. 

A Figura 2 mostra um gráfico com essas informações, onde apenas as 

respostas neutras foram removidas. 

 

 

Figura 2. Gráfico com informações da Q8 do survey exploratório. 

 

Podemos observar que 28% acreditam que o tratamento de exceções 

em aplicações Android é mais complicado e apenas 11% acreditam que seja 

mais fácil. Desta forma a maioria dos participantes (61% - omitida da Figura 

2) se posicionou como neutra, nos levando a acreditar que não veem 

diferença de dificuldade entre tratamento de exceção em aplicações Java em 

geral e aplicações Android.  

 

4% 7% 21% 7%

Muito mais fácil Mais fácil Mais difícil Muito mais difícil
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QP2: Os desenvolvedores conhecem e/ou aplicam alguma boa prática no 

tratamento de exceções de aplicações Android? 

 

Essa segunda questão de pesquisa investigou a existência de boas 

práticas adotadas no tratamento de exceções em aplicações Android. Uma 

questão do SE fazia essa pergunta de forma mais direta “Q7: Você conhece 

qualquer boa prática aplicada no desenvolvimento do código de tratamento de 

exceções em aplicações Java e/ou Android? Se sim, qual(is) boa(s) prática(s) 

você conhece?”. A maioria dos participantes (61%) informou que conhecia 

alguma boa prática para ser aplicada no tratamento de exceções de 

aplicações Android. Dentre as boas práticas citadas nas respostas, as que se 

destacaram durante o processo de codificação são as que seguem abaixo: 

 

Boa prática: Não capturar exceções genéricas. “...não usar exceções 

genéricas demais para situações que poderiam ser específicas...” [P7]; “Não 

capturar exceções genéricas (o típico catch (Exception)), pois pode encobrir 

erros mais graves.” [P8]. Fica claro que existe uma preocupação dos 

desenvolvedores em não capturar exceções muito genéricas já que isso pode 

mascarar um erro que poderia ser resolvido. Além disso, ao capturar uma 

exceção muito genérica, perde-se a oportunidade de enviar uma mensagem 

mais precisa para o usuário informando sobre a falha ocorrida. 

Boa prática: Não silenciar uma exceção. “Não deixar um try com um catch 

não faça nada...” [P7]; “Não ‘engolir’ uma exceção (capturar e não fazer 

nada)...” [P8]. Silenciar uma exceção talvez seja a prática mais prejudicial 

para uma aplicação, portanto, os participantes levantaram essa boa prática 

como sendo importante durante o desenvolvimento de suas aplicações. 

Boa prática: Não usar exceções para controle do fluxo normal. “...não 

usar exceções como método de controle de fluxo normal.” [P18]. Algumas vezes 

os desenvolvedores utilizam o recurso de controle de fluxo proporcionado 

pelo tratamento de exceções da plataforma Java de forma errada, no lugar 

de usar como controle de fluxo excepcional alguns utilizam como controle de 

fluxo normal, o que está errado, pois as exceções é que deveriam estar no 

fluxo excepcional e não as ações normais da aplicação.  
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Boa prática: Exceções do tipo runtime não devem ser capturadas. “De 

um modo geral exceções do tipo unchecked (Runtime, etc.) não deveriam ser 

capturadas nas aplicações. Relatórios de crash automáticos e testes 

apropriados deveriam identificar os problemas e eles deveriam ser corrigidos.” 

[P20]. Os desenvolvedores acreditam que quando se trata de uma exceção do 

tipo runtime, elas não permitem uma recuperação do sistema de forma 

apropriada e, portanto, quando ocorre esse tipo de exceção a aplicação deve 

falhar. Além disso, a aplicação deve reportar a falha para algum sistema de 

relatórios de falhas. 

 

QP3: Existe algum elemento do framework Android que os desenvolvedores 

acreditam que tenha maior complexidade para realizar o tratamento de 

exceções? 

 

Da mesma forma que na QP1 não tivemos repostas explícitas dos 

participantes sobre a existência de algum componente do framework Android 

que fosse mais complexo do que o outro no que diz respeito ao 

desenvolvimento do código de tratamento de exceção em aplicações Android. 

O SE continha uma questão que abordava essa questão de pesquisa da 

seguinte forma: “Q18: Como você classificaria cada elemento abaixo de 

acordo com sua complexidade na implementação do tratamento de exceções?”. 

Essa questão tinha quatro opções de resposta (i.e., muito baixa, baixa, 

média, alta e muito alta) para os um conjunto de elementos do framework 

Android (i.e., broadcast receiver, content provider, activity, service, asynctask, 

fragment e handler). Nem todos elementos receberam a mesma quantidade 

de respostas, além disso, existia a possibilidade de marcar “Não sei”. A 

seguir são descritas as respostas dos participantes para cada elemento do 

framework Android. 

 

Broadcast Receiver. O elemento broadcast receiver teve o resultado mais 

equilibrado dentre todos os elementos pesquisados. Das 25 respostas 

válidas, 32% acreditam que ele seja um elemento complexo para realizar 

tratamento de exceções, ao mesmo tempo, outros 32% acreditam que seja 
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um elemento com baixa complexidade para tal. A Figura 3 ilustra os dados 

para o broadcast receiver. 

 

 

Figura 3. Gráfico com os dados sobre complexidade em tratamento de exceção do 

broadcast receiver 

 

Content Provider. Diferentemente do elemento anterior, o content provider 

já esboça um sentimento mais coletivo em relação a complexidade enxergada 

pelos participantes no que diz respeito ao tratamento de exceções. Das 21 

repostas válidas, a maioria dos participantes (57%) acreditam que o content 

provider tem uma alta complexidade na realização dessa atividade. A Figura 

4 ilustra os dados para o contente provider. 

 

 

Figura 4. Gráfico com os dados sobre complexidade em tratamento de exceção do 

content provider. 

 

Activity. A activity foi o elemento com maior índice referente a baixa 

complexidade na realização de tratamento de exceção. Atingindo um índice 

de 41% dentre as 27 respostas válidas. Embora, a maioria (52%) tenha 

anotado uma complexidade média para esse elemento. Portanto, pode-se 

dizer que a complexidade da activity, na visão dos participantes, é de média 

para baixa. A Figura 5 ilustra os dados para a activity. 

 

 

Figura 5. Gráfico com os dados sobre complexidade em tratamento de exceção da 

activity. 

 

12% 20% 36% 12% 20%

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta

5% 38% 43% 14%

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta

15% 26% 52%

4% 4%

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta
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Service. Já para o elemento service os participantes optaram em sua 

maioria (56%) por definir uma complexidade média, dentre as 25 respostas 

válidas. Embora a maioria tenha optado por uma complexidade média, existe 

uma porcentagem considerável (36%) que optou por complexidade alta. A 

Figura 6 ilustra os dados para o service. 

 

 

 

Figura 6. Gráfico com os dados sobre complexidade em tratamento de exceção do 

service. 

 

AsyncTask. A asynktask confirmando nossas expectativas, foi o elemento 

que obteve o maior índice de complexidade dado pelos participantes. Das 27 

respostas válidas, 67% indicam a alta complexidade na realização de 

tratamento de exceções dentro desse elemento. A Figura 7 ilustra os dados 

para a asynctask. 

 

 

 

Figura 7. Gráfico com os dados sobre complexidade em tratamento de exceção da 

AsyncTask. 

 

Fragment. Seguindo a linha do que aconteceu com o elemento broadcast 

receiver, as respostas para o elemento fragment foram um pouco 

equilibradas. Com a maioria (52%) indicando uma complexidade média, das 

25 respostas válidas, houve um certo equilíbrio no restante das respostas 

com 28% indicando baixa complexidade e 20% indicando alta complexidade. 

A Figura 8 ilustra os dados para o fragment. 

 

 

4% 4% 56% 28% 8%

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta

7% 26% 52% 15%

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta
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Figura 8. Gráfico com os dados sobre complexidade em tratamento de exceção do 
fragment. 

 

Handler. O element handler teve um resultado muito parecido com o 

service. Das 23 respostas válidas, 52% dos participantes assinalaram uma 

complexidade média e outros 39% indicaram uma complexidade alta. 

Portanto, podemos dizer que o handler tem uma complexidade de média para 

alta de acordo com os participantes. A Figura 9 ilustra os dados para o 

broadcast receiver. 

 

 

Figura 9. Gráfico com os dados sobre complexidade em tratamento de exceção do 

handler. 

3.6 Ameaças a Validade 

Os resultados encontrados nesse estudo podem não refletir o 

pensamento de toda a comunidade de desenvolvedores Android, pois os 

resultados encontrados foram obtidos a partir de uma população reduzida. 

Apesar de divulgar o SE em lugares onde a chance de encontrar 

desenvolvedores Android era maior, como fóruns sobre desenvolvimento 

Android e comunidades de redes sociais de desenvolvedores Android, não se 

teve um controle das pessoas que foram atingidas com a divulgação do SE. 

As únicas divulgações direcionadas foram para os 250 e-mails de 

desenvolvedores encontrados em alguns dos projetos Android open-source 

do Github e e-mails enviados para alguns amigos desenvolvedores Android. 

3.7 Discussões 

Esse estudo teve como objetivo nos dar uma visão geral do que os 

desenvolvedores pensam sobre o tratamento de exceções em aplicações 

8% 20% 52% 16%
4%

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta

4% 4% 52% 35% 4%

Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta
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Android. Além disso, foi possível identificar que para a maioria dos 

desenvolvedores não existe diferença entre a complexidade do tratamento de 

exceções em aplicações Java em geral e aplicações Android. O estudo 

também forneceu um conjunto de boas práticas e indicou que em alguns 

componentes do framework Android (Asynctask, ContetProvider) e a classe 

Handler tem alta complexidade na codificação do tratamento de exceções em 

Android. 

 Embora o número de participantes tenha sido baixo, as informações 

conseguidas nesse estudo serviram de base para a elaboração dos dois 

estudos apresentados nos Capítulos 4 e 5. No Capítulo 4 investigamos se 

existia alguma diferença no tratamento de exceções de algumas classes 

inerentes ao ambiente Android e também verificamos se as más e boas 

práticas indicadas pelos desenvolvedores respondentes se faziam presentes 

no código de tratamento de exceções de aplicações Android populares. No 

Capítulo 5 investigamos se a opinião de desenvolvedores considerados 

especialistas no desenvolvimento na plataforma Android confirmariam as 

boas e más práticas identificadas neste estudo exploratório, ou se o fato de 

serem especialistas na plataforma revelaria outras práticas além das 

levantadas neste estudo inicial. 
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4 Estudo Exploratório: Tratadores de Exceções 
de Aplicações Android 

Este capítulo descreve o estudo exploratório realizado com objetivo de 

identificar os tipos de tratamento de exceções que estão sendo realizados 

dentro dos tratadores de exceções em aplicações Android. Além disso, o 

estudo procura investigar possíveis relações: (i) entre os tipos de tratamentos 

com os tipos de exceções capturadas, e (ii) entre os tipos de tratamentos com 

tipos de classes que capturam a exceção. 

4.1 Objetivo do Estudo 

Embora mecanismos de tratamento de exceções tenham sido 

propostos para melhorar a robustez das aplicações de software, alguns 

estudos (MILLER et al., 1997) (ROBILLARD e MURPHY, 2000) (SHAH et al., 

2010) tem mostrado que: o uso inadequado desses mecanismos pode inserir 

defeitos no código destas aplicações – impactando negativamente sua 

robustez; e desenvolvedores inexperientes tendem a ignorar as exceções até 

que sejam forçados a lidar com elas, por acharem que o tratamento de 

exceções tem uma natureza complexa (SHAH et al.). 

Tendo em vista esse cenário, em que desenvolvedores tendem a não 

se preocupar com o tratamento de exceções, elaboramos este estudo para 

identificar quais as ações estão sendo realizadas pelos desenvolvedores 

dentro dos tratadores de exceções nas aplicações Android. Esse estudo foi 

baseado na análise manual do código de aplicações de código aberto e para 

conduzi-lo foram elaboradas as seguintes questões de pesquisas: 

 

QP1: Quais são os tipos de tratamentos realizados dentro dos 

tratadores de exceções e com que frequência eles são usados? Esta 

primeira questão de pesquisa busca investigar quais os tipos de 

tratamentos que estão sendo dados as exceções nas aplicações 

Android e qual a frequência dos mesmos.  
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QP2: Podemos identificar alguma relação entre as ações realizadas no 

tratamento de exceções com o tipo de exceção sendo capturada? Para 

complementar o estudo foi criada uma segunda questão de pesquisa 

que tem como objetivo investigar se podemos relacionar dos tipos de 

tratamentos com o tipo de exceção sendo capturada. 

  

QP3: Podemos identificar alguma relação das ações realizadas no 

tratamento de exceções com os tipos de classes onde esses tratadores 

se encontram? Por fim, esta terceira questão de pesquisa que visa 

investigar se existe alguma relação de alguns tipos de classe inerentes 

ao ambiente Android com os tipos de tratamentos de exceções sendo 

realizados dentro dos métodos destas classes. 

4.2 Aplicações Alvo 

Visando concretizar os objetivos do estudo citados na seção anterior, 

foram selecionadas algumas aplicações Android. Elas foram escolhidas de 

forma manual, mas baseando-se em três critérios: (i) a aplicação deveria 

estar disponível em algum repositório de código aberto (e.g., GitHub, 

BitBucket); (ii) a aplicação deveria estar na loja oficial do Android (Google 

Play); e (iii) a aplicação deveria ser popular, para isso foi definido um limite 

mínimo de 1 milhão de downloads. A definição do primeiro critério foi devido 

ao fato de precisarmos analisar o código fonte das aplicações para poder 

verificar o que acontecia dentro dos tratadores de exceções (catchs). O 

segundo critério foi definido para conseguirmos ter informações como o 

número de downloads da aplicação e o terceiro critério foi para evitar a 

seleção de aplicações pouco maduras, o que poderia causar um viés no que 

diz respeito ao real tratamento de exceções sendo realizado no 

desenvolvimento Android. 

Para encontrar essas aplicações foi necessário realizar buscas em 

diferentes repositórios de aplicações Android. O Google Play, loja oficial do 

Android, não categoriza suas aplicações como sendo de código aberto ou 

não, de forma que seria possível realizar esta busca somente utilizando o 
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Google Play. Foram encontrados alguns sites que oferecem listas de 

aplicações Android de código aberto, como: F-Droid10, Fossdroid11, Droid-

break12 - todavia estes sites isoladamente não fazem nenhuma classificação 

sobre a popularidade das aplicações. Dessa forma, foi necessário procurar 

outras fontes, como Wikipedia13 e Github14, que listassem aplicações 

Android de código aberto e que fossem populares. Dentre as aplicações 

listadas nessas fontes, foram escolhidas 33 aplicações que se enquadravam 

nos critérios supracitados (o Apêndice C contém a lista destas aplicações). 

Como este estudo se baseou na análise manual do código dos 

tratadores de exceção, limitamos a análise a 15 aplicações (que incluíam ao 

todo 3490 blocos try-catch-finally). Desta forma, das 33 aplicações 

encontradas, selecionamos as 15 mais populares (i.e., as que tinham um 

maior número de downloads) para serem analisadas. Nesta seleção algumas 

das aplicações mais populares tiveram que ser descartadas, por um dos 

seguintes motivos:  

(i) Dificuldades na obtenção do código fonte. Aplicação: (Mozilla 

Firefox); e 

(ii) Dificuldades com o build das aplicações no Android Studio, 

ferramenta utilizada para realizar a análise das aplicações. 

Aplicações: (MAPS.ME – GPS Navigation & Map e Zapzap 

Messenger) 

A Tabela 1 apresenta algumas informações sobre as aplicações 

analisadas, tais como uma breve descrição, categoria a qual a aplicação 

pertence dentro da Google Play, a classificação em estrelas na Google Play, o 

número de downloads e o nome do mantenedor responsável pelo 

desenvolvimento da aplicação. O Apêndice C contém uma tabela com a url 

para o repositório das aplicações avaliadas, como também a data de checkout 

do código analisado. 

 

 

                                       
10 https://f-droid.org/ 
11 https://fossdroid.com/ 
12 http://droid-break.info/ 
13https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_and_open-source_Android_applications 
14 https://github.com/pcqpcq/open-source-android-apps 



 

56 
 

# Aplicação Descrição Categoria Estrelas 
Número de 

Downloads 
Mantenedor 

01 Barcode Scanner 

Aplicativo que tem como 

finalidade a leitura de 

código de barras, e 

também permite a leitura 

de QR Codes e Data 

Matrix. 

Compras 

4,1 

Entre 100 e 

500 milhões 
ZXing Team 

02 Telegram 

É um aplicativo de 

mensagens com foco em 

velocidade e segurança. 

Comunicação 

4,2 
Entre 100 e 

500 milhões 

Telegram 

Messenger LLP 

03 K-9 Mail 

Cliente de e-mail com 

funcionalidades de busca, 

IMAP, sincronização de 

pastas, PGP, etc. 

4,3 

Entre 5 e 10 

milhões 
K-9 Dog Walkers 

04 Orbot 

É um proxy que permite 

outros aplicativos a 

usarem a internet de uma 

froma mais segura. 

4,2 

Entre 5 e 10 

milhões 
The Tor Project 

05 Orweb 
É um navegador para 

usuários de Orbot/Tor 

4,1 Entre 1 e 5 

milhões 
The Tor Project 

06 ConnectBot 
É um cliente SSH para 

Android. 

4,6 
Entre 1 e 5 

milhões 

Kenny Root, Jeff 

Sharkey, Torne 

Wuff, Paul Evans 

07 
OpenDocument 

Reader 

É um aplicativo que 

permite a leitura de 

documentos do tipo ODF. 

Corporativo 

4 
Entre 1 e 5 

milhões 

Thomas 

Taschauer 

08 c:geo 

Um cliente não oficial do 

site geocaching.com, que 

permite ver caches em um 

mapa ao vivo e interagir 

com apps externas, como 

Google Maps, Sygic, etc. 

Entretenimento 

4,4 

Entre 1 e 5 

milhões 
c:geo team 

09 FBReader É um leitor de ebook. 

Livros e 

Referências 

4,6 Entre 10 e 50 

milhões 

FBReader.ORG 

Limited 

10 CoolReader É um leitor de ebook. 
4,5 Entre 10 e 50 

milhões 
Vadim Lopatin 

11 Wikipedia móvel 

Aplicação da enciclopédia 

livre que contém mais de 

32 milhões de artigos em 

280 idiomas. 

4,4 

Entre 10 e 50 

milhões 

Wikimedia 

Foundation 

12 VLC 

É um tocador de media 

para Android, suporta 

áudio e vídeo. 

Media & Vídeo 

4,4 
Entre 10 e 50 

milhões 
Videolabs 

13 OI File Manager 
É um gerenciador de 

diretórios e arquivos. 

Produtividade 

4,2 Entre 5 e 10 

milhões 
OpenIntents 

14 
Hacker's 

Keyboard 

É um teclado virtual com 

funcionalidades que 

ajudam quem utiliza linha 

de comando pelo terminal 

4,4 

Entre 1 e 5 

milhões 
Klaus Weidner 

15 Wordpress 

Aplicativo oficial do 

Wordpress para android. 

Permite a publicação e 

edição de post em sites 

Wordpress, além do 

gerenciamento de páginas. 

Social 

4,2 

Entre 5 e 10 

milhões 
Automattic, Inc 

Tabela 1. Descrição das aplicações analisadas no estudo exploratório. 
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4.3 Procedimentos Realizados 

Como dito anteriormente, o principal objetivo do estudo foi identificar 

quais os tipos de tratamento de exceções estavam sendo utilizados nas 

aplicações Android, e com que frequência estavam ocorrendo. Além disso, 

procuramos investigar possíveis relações de associação entre: os tipos de 

tratamento e os tipos de exceções sendo capturadas; e entre os tipos das 

classes que continham os tratadores e o tipo de tratamento. Para conseguir 

o objetivo desejado nesse estudo exploratório os seguintes passos foram 

realizados: 

(i) Extração do código fonte dos repositórios: Depois de 

selecionar as aplicações de acordo com os critérios escolhidos, 

foi realizada extração do código fonte copiando o conteúdo do 

repositório remoto para um repositório local. Essa extração foi 

realizada com o auxílio do Android Studio que tem uma 

integração com o Github15, onde estavam a maioria dos 

projetos com os códigos das aplicações escolhidas, as demais 

aplicações estavam em repositórios git ou mercurial para os 

quais o Android Studio também fornece plugins; 

(ii) Localização dos tratadores catchs e finally: A localização foi 

realizada com o auxílio do sistema de busca do Android Studio. 

Utilizando a expressão regular 

“((\s)*catch(\s)*\()|((\s)*finally(\s)*\{)” no sistema de busca da 

IDE, foi possível encontrar, em cada aplicação escolhida, todas 

as ocorrências de catch e finally dentro do código fonte das 

mesmas. Esse processo foi feito separadamente para cada 

aplicação; 

(iii) Extração e classificação das informações dentro dos blocos 

try-catch-finally: Após a localização dos blocos catch e finally, 

iniciou-se a extração das informações encontradas nos blocos 

try-catch-fianlly. Foram coletadas as seguintes informações:  

a. Nome do pacote ao qual a classe pertence; 

                                       
15 https://github.com/about 
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b. Nome da classe em que se encontrava o tratador catch ou 

finally; 

c. Tipo da classe (Activity, Fragment, Service, 

BroadcastReceiver, ContentProvider, AsyncTask), além 

de outros tipos de classe que tem relação com o ambiente 

multitarefa (Thread e Handler) e classes que 

implementavam a interface (Runnable), as demais classes 

analisadas foram classificadas com o tipo (Outra); 

d. Assinatura do método em que se encontrava o tratador; 

e. Nome da classe aninhada (do inglês: Nested Classes16), caso 

o método fosse definido dentro de uma; 

f. Tipo da classe aninhada; 

g. Informação booleana se a assinatura do método incluía ou 

não o lançamento de alguma exceção (i.e., cláusula throws); 

h. Código completo do bloco catch ou finally; 

i. Informação booleana se o bloco é do tipo catch ou finally; 

j. Tipo de exceção capturada em caso de um bloco catch; 

k. Informação se o bloco catch ou finally pertence ao mesmo 

bloco try/catch; 

l. Tipos de tratamentos realizados dentro dos blocos catch e 

finally; 

 

Todas as informações coletadas foram armazenadas em uma 

planilha, em que cada coluna representa uma das informações 

listadas acima e cada linha representa um bloco catch ou 

finally identificado; 

(iv) Análise das informações extraídas: Após o preenchimento da 

planilha com as informações coletadas em cada aplicação, deu-

se início à análise das informações. Essa análise consistiu na 

classificação e quantificação dos tipos de tratamento de 

exceção encontrados durante a coleta de dados, e na análise de 

possíveis relações de associação entre os tipos do tratamento e 

                                       
16 https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html 
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características dos tratadores (i.e., tipo da exceção e tipo da 

classe). Esse processo será descrito em mais detalhes na 

próxima seção. 

4.4 Extração e Classificação das Ações Dentro dos 

Tratadores 

Durante o processo de extração e classificação das informações 

relacionadas ao tratamento de exceções, a principal tarefa foi conseguir 

identificar o tipo de tratamento que estava sendo realizado em cada bloco 

catch-finally. Portanto, o foco era identificar esse código dentro do bloco 

catch-finally e classificá-lo de acordo com o tipo de tratamento sendo 

realizado. Na maioria das vezes as informações eram encontradas de forma 

explícita nos próprios tratadores. Todavia, em alguns casos essa tarefa era 

dificultada pelo fato de existirem métodos específicos de cada aplicação 

sendo chamados nos tratadores. Isso exigia uma análise de tais métodos 

para identificar exatamente qual tipo de tratamento estava sendo realizado. 

Esses métodos, às vezes, mudavam seu comportamento de acordo com os 

tipos de argumentos que eram passados e isso dificultava ainda mais o 

processo de classificação dos tipos de tratamento. 

A classificação dos tipos de tratamento de exceção nosso trabalho se 

baseou na classificação proposta no trabalho de (CABRAL e MARQUES, 

2007). No trabalho de (CABRAL e MARQUES, 2007), foi realizado um estudo 

de 16 aplicações Java e 16 aplicações .NET, e com base nas ações realizadas 

dentro dos tratadores de exceção foi criada uma categorização de tipos de 

tratamento. Todavia, no nosso trabalho não utilizamos exatamente a mesma 

classificação do trabalho de (CABRAL e MARQUES, 2007), realizamos alguns 

refinamentos a classificação definida previamente. As mudanças realizadas 

foram as que seguem: (i) dois tipos foram removidos (i.e., rollback, assert) 

por não aparecerem em nenhum momento nas apps analisadas; e (ii) foi 

criado o tipo mensagem para melhor se adaptar as características do 

ambiente Android, já que no trabalho de (CABRAL e MARQUES, 2007) esse 

tipo tratamento não era explicitamente representado. A Tabela 2 mostra os 

tipos de tratamentos utilizados nesse estudo. 
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Tipos de Tratamento Abrev. Descrição 

Registro de Log Log Realiza o registro de log de algum erro/exceção. 

Configuração Alternativa Conf. Alter. 
Realiza uma estratégia de recuperação de falha 

tentando alguma configuração alternativa. 

Lança uma exceção Lança 
Lança uma nova exceção ou relança uma já 

existente. 

Vazio - O tratador está vazio, sem nenhuma instrução. 

Continua - 
O tratador está dentro de um laço e força a 

próxima iteração do laço. 

Retorna - 
O tratador força o método em execução a 

retornar. 

Fecha Recursos Fecha 
O código assegura que recursos abertos serão 

fechados. 

Envia uma Mensagem Mensagem Envia uma mensagem para o usuário. 

Outro - 
Qualquer outro tipo de tratamento que não 

corresponda aos anteriores. 

Tabela 2. Tipos de tratamento de exceção utilizados neste estudo. 

4.4.1 Tipos de Tratamento 

Para ficar mais claro o que representa cada um dos tipos de 

tratamento apresentados na Tabela 2, esta seção descreve em mais detalhes 

e apresentada um exemplo de código (extraído de uma das aplicações 

analisadas) para cada tipo de tratamento. 

 

Registro de Log: Como já descrito anteriormente, esta corresponde a ação 

quando dentro do tratador havia apenas chamadas a métodos de log (e.g., 

System.out, Log.e(), printStackTrace()). Como exemplo, pode-se 

mostramos um trecho o código encontrado na aplicação c:geo.  

 

 

} catch (final Exception e2) { 

 Log.e("CacheListActivity.loadCachesHandler.2", e2); 

} 

Listagem 1. Código exemplo de log de exceção. 

 

Configuração Alternativa: Uma ação foi classificada como sendo uma 

configuração alternativa quando realizava alguma ação específica da 

aplicação. No trecho de código abaixo, extraído da aplicação K-9 Mail, dentro 

do bloco try é atribuído um valor para a variável mSortType, mas se por 
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algum motivo isso não se concretizar e acontecer alguma exceção nesse 

procedimento, o bloco catch define um valor default para a mesma.  

 

 

try { 

 String value = sprefs.getString("sortTypeEnum", 

Account.DEFAULT_SORT_TYPE.name()); 

 mSortType = SortType.valueOf(value); 

} catch (Exception e) { 

 mSortType = Account.DEFAULT_SORT_TYPE; 

} 

Listagem 2. Código exemplo de configuração alternativa na recuperação de exceção. 

 

Lança uma exceção: Essa ação foi contabilizada quando dentro de um bloco 

catch era invocado o comando throw. Dois cenários se enquadram neste 

tipo: no primeiro uma nova exceção é lançada usando o comando throw new 

e no segundo ocorre o relançamento da mesma exceção capturada. 

 

 

} catch (JSONException e) { 

 throw new RuntimeException(e); 

} 

Listagem 3. Código exemplo de lançamento de uma nova exceção (throw new). 

 

No trecho de código acima, retirado da aplicação Wikipedia, é 

capturada uma exceção do tipo checked (JSONException) e é lançada uma 

nova exceção do tipo unchecked (RuntimeException) que usa a exceção 

anterior como parâmetro no seu construtor. Quando um bloco catch 

captura uma exceção e em seguida é usado o comando throw sem o 

comando new, pode-se dizer que a mesma exceção foi relançada. Como é 

mostrado no código a seguir, extraído da aplicação K-9 Mail. 
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} catch (SettingsImportExportException e) { 

 throw e; 

} 

Listagem 4. Código exemplo de relançamento da mesma exceção (throw). 

 

Continua: Esse tipo de tratamento é visto quando o tratador está dentro de 

um laço e ao acontecer alguma exceção o tratamento é utilizar o comando 

continue para a execução do programa pular para a próxima iteração do 

laço. O código abaixo foi retirado da aplicação Telegram e exemplifica o uso 

do comando continue dentro de um tratador de exceção.  

 

 

for (int a = 0; a < blocksCount; a++) { 

   [...] 

   } catch (Exception e) { 

        FileLog.e("tmessages", e); 

            continue; 

    } 

   [...] 

     } 

Listagem 6. Código exemplo do uso do continua após uma exceção. 

 

 

Vazio: Essa situação ocorre quando o desenvolvedor simplesmente ignora a 

exceção que foi capturada, ou deixa o catch vazio ou faz apenas um 

comentário mas não realiza nenhuma ação. Casos como o do trecho de 

código abaixo, retirado da aplicação Wordpress, exemplificam o que seria 

silenciar a exceção dentro de um tratador de exceção. Esse procedimento 

pode levar a aplicação a ficar em um estado de inconsistência, pois ocorreu 

uma exceção e nenhuma ação foi tomada. 
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} catch (MalformedURLException e) { 

 // do nothing 

} 

Listagem 5. Código exemplo de tratador vazio. 

 

 

Retorna: Esse tipo de tratamento foi contabilizado durante a extração dos 

dados quando aparecia o comendo return dentro do tratador. Esse 

comando é usado para retornar um tipo que é esperado como retorno do 

método que está sendo executado. Código abaixo foi retirado do retirado da 

aplicação FBReader e representa o uso do comando return dentro de um 

tratador do tipo catch. 

 

 

} catch (BookReadingException e) { 

    return; 

} 

Listagem 7. Código exemplo do uso do retorna após uma exceção. 

 

Fecha Recursos: Esse tratamento foi contabilizado quando apareciam 

operações que identificavam claramente a finalização de recursos como a 

liberação de referência a leitura e escrita de um arquivo ou a uma conexão 

com a base de dados. O código abaixo foi retirado da aplicação 

OpenDocument e exemplifica o tipo de tratamento fecha recursos, onde a 

referência para arquivos são fechadas em caso de ocorrência de alguma 

exceção. 

 

 

} finally { 

    out.close(); 

    writer.close(); 

} 

Listagem 8. Código exemplo do uso do fecha recursos após uma exceção. 
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Envia uma mensagem: Essa ação ocorre quando o tratador apresenta uma 

mensagem para o usuário quando uma exceção é capturada. No trecho de 

código abaixo, retirado da aplicação Barcode Scanner, podemos observar que 

o desenvolvedor cria um AlertDialog para mostrar uma mensagem de erro 

para o usuário. 

 

} catch (ActivityNotFoundException ignored) { 

   AlertDialog.Builder builder = new 

AlertDialog.Builder(activity); 

   builder.setTitle(R.string.app_name); 

   builder.setMessage(R.string.msg_intent_failed); 

   builder.setPositiveButton(R.string.button_ok, null); 

   builder.show(); 

} 

Listagem 9. Código exemplo de mensagem para o usuário. 

 

 

Outro: Os tratamentos foram contabilizados como sendo do tipo Outro 

quando não se enquadrava em nenhum dos tratamentos listados 

anteriormente. O código abaixo foi retirado da aplicação VLC e exemplifica 

um tipo de tratamento que não se enquadra nos tipos anteriores. 

Diferentemente do tipo configuração alternativa, que tenta uma recuperação, 

o código acima apenas define o valor null para a variável picture. 

 

 

try { 

    picture = BitmapFactory.decodeByteArray(blob, 0, 

blob.length); 

} catch (OutOfMemoryError e) { 

    picture = null; 

}  

Listagem 10. Código exemplo de um tipo de tratamento definido como outro. 
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É importante ressaltar que um tratador de exceção pode conter mais 

de uma ação, resultando na contabilização de diferentes tipos de tratamento 

para o mesmo bloco do tratador. A Listagem 6 exemplifica esse caso, onde é 

possível observarmos a realização do log da exceção juntamente com o uso 

do comando continue. 

4.5 Resultados 

Após esse processo de extração e classificação dos tratadores 

pudemos analisar as ações que estavam acontecendo com maior e menor 

frequência nos tratadores das apps Android. Além disso, pudemos investigar 

se existia alguma relação entre os tipos de tratamento de exceção e os tipos 

de exceções sendo capturadas e tipos de classe onde os tratadores eram 

definidos (as principais classes do framework Android são apresentadas no 

Capítulo 2 - Subseção 2.2.2). A Tabela 3 apresenta a quantidade total, por 

aplicação, de tratadores analisados e a quantidade de linhas de código de 

cada aplicação. 

4.5.1 Tipos de Tratamentos 

Utilizando os tipos de tratamentos apresentados na Tabela 2 

classificamos quais ações eram realizadas nos tratadores de exceções das 

aplicações Android e com que frequência essas ações eram aplicadas. A 

Figura 10 apresenta a porcentagem dos tipos de tratamentos encontrados 

nos tratadores de exceções considerando todas as aplicações Android 

analisadas. Os dados encontrados nessa análise procuram responder a QP1 

- Quais são os tipos de tratamentos realizados dentro dos tratadores de 

exceções e com que frequência eles são usados? 
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Figura 10. Porcentagens totais dos tipos de tratamentos encontrados nos tratadores 

das aplicações analisadas. 

 

# Aplicação 
Tratadores Analisados 

LoC (Java) 
Catch Finally Total 

01 Barcode Scanner 121 26 147 43.031 

02 Telegram 826 48 874 156.692 

03 K-9 Mail 384 117 501 51.576 

04 Orbot 72 0 72 6.489 

05 Orweb 81 11 92 6.560 

06 ConnectBot 83 15 98 19.332 

07 OpenDocument Reader 37 9 46 3.015 

08 c:geo 344 53 397 57.388 

09 FBReader 348 41 389 76.205 

10 CoolReader 163 5 168 33.428 

11 Wikipedia 92 10 102 28.069 

12 VLC 76 16 92 24.684 

13 OI File Manager 31 2 33 7.852 

14 Hacker's Keyboard 46 6 52 16.968 

15 WordPress 352 75 427 65.084 

 TOTAL 3056 434 3490  

Tabela 3. Tratadores analisados e quantidade de linhas de código de cada aplicação. 

 

No gráfico apresentado na Figura 10 podemos perceber a 

predominância do uso de ações de tratamento do tipo log (44%), seguidas 

por tratamentos do tipo vazio (12%), retorna (11%), outro (11%), fecha 

recursos (9%) e lança (8%). A Figura 11 apresenta os tipos de tratamentos 

realizados nos tratadores (catch), divididos por aplicação. Podemos perceber 

que log corresponde ao maior número das ações de tratadores na maioria 

das aplicações analisadas, com exceção das aplicações Barcode Scanner, 

FBReader, Orweb e VLC que tem o tipo vazio como predominante, e a 

Wikipedia que possui o tipo lança como predominante. 
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Figura 11. Distribuição dos tipos de tratamento por aplicações (catch). 

 

4.5.1.1 Logando Informações de Exceção 

Apesar da ação de log ser frequentemente utilizada nos tratadores, 

apenas sete aplicações das quinze analisadas enviavam esta informação 

para servidores de report de falhas – ou seja estes logs não chegam a ser 

vistos pelos desenvolvedores e ficam restrito a arquivos de log nos 

dispositivos móveis - como mostrado na Tabela 4.  

No ambiente Android, enviar as informações sobre a ocorrência de 

exceções para um servidor remoto é considerada uma boa prática, como 

descrito na Subseção 2.1.1 e relatado pelos desenvolvedores nos surveys 

realizados neste trabalho (Capítulos 3 e 5). Esta prática permite que os 

desenvolvedores tenham ciência das exceções que ocorrem na aplicação no 

ambiente de produção - já que por padrão o Android armazena o log de erro 

localmente no dispositivo que está executando a aplicação.  

Das aplicações analisadas apenas Telegram, Open Document Reader, 

Wikipedia e Wordpress usam alguma ferramenta de report de falha 

tipicamente conhecida. Telegram usa a HockeyApp, Open Document Reader 

usa o GoogleAnalytics, Wikipedia usa a ACRA e Wordpress usa o Fabric-

crashlytics. Outras três aplicações (VLC, cgeo e FBReader) sobrescrevem o 
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método uncaughtException(Thread t, Throwable e) da interface 

Thread.UncaughtExceptionHandler, que permite capturar as exceções 

subtipo de RuntimeException que ultrapassam a fronteira da aplicação 

causando o crash da aplicação. Esse mecanismo fica limitado aos cenários 

de crash e costuma estar condicionado a aprovação do usuário para que o 

log da exceção possa ser enviado. Estas informações podem ser enviadas 

para e-mail específico (caso da aplicação FBREader) ou armazenadas em um 

arquivo de log de erro específico (caso das aplicações VLC e cgeo) para, 

posteriormente ser consultado mediante aprovação do usuário. 

 

# Aplicação 
Sobrescreve 

UncaughtExceptionHandler 

Usa Ferramenta  

de Report de Falha 

01 Barcode Scanner Não Não 

02 Telegram Não Sim 

03 K-9 Mail Não Não 

04 Orbot Não Não 

05 Orweb Não Não 

06 ConnectBot Não Não 

07 OpenDocument Reader Não Sim 

08 c:geo Sim  Não 

09 FBReader Sim Não 

10 CoolReader Não Não 

11 Wikipedia Não Sim 

12 VLC Sim Não 

13 OI File Manager Não Não 

14 Hacker's Keyboard Não Não 

15 WordPress Não Sim 

Tabela 4. Utilização de mecanismos para relatar os logs de erros que ocorrem nas 

aplicações para os desenvolvedores. 

 

O segundo tipo de tratamento mais utilizado pelas aplicações 

avaliadas foi o vazio (12%), que como visto na Subseção 2.1.1 e relatado 

pelos desenvolvedores nos surveys realizados neste estudo, esta é 

considerada uma má prática no tratamento de exceções. Analisando cada 

aplicação isoladamente podemos observar que em sete aplicações este tipo 

de tratamento superou 20% dos tratamentos realizados, são elas: Orweb 

(40%), FBReader (33%), VLC (31%), Hacker's Keyboard (31%), Cool Reader 

(25%), Barcode Scanner (24%) e OI File Manager (22%); com destaque para 

Orweb, FBReader, VLC e Barcode Scanner onde esse tipo de tratamento foi o 

mais utilizado em toda a aplicação. 
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O tipo retorna foi o terceiro tipo mais utilizado juntamente com o tipo 

outro (11%). O uso do tipo retorna foi relevante nas aplicações FBReader 

(27%), VLC (19%) e Wordpress (15%). No uso do tipo outro as aplicações com 

os maiores índices foram Wordpress (19%) e FBReader (14%). 

É importante destacar o baixo percentual (2%) do tipo mensagem, 

que teve maior relevância nas aplicações OI File Manager (19%), 

OpenDocument Reader (11%) e Orbot (11%). Todas as demais aplicações 

atingiram no máximo 5% para o uso desse tipo de tratamento. Os 

desenvolvedores indicaram, na Seção 5.5, que ao acontecer um erro na 

aplicação é recomendável notificar o usuário provendo uma mensagem de 

erro amigável ao mesmo. 

A Tabela 5 mostra que dentro dos blocos finally o tipo de tratamento 

predominante é o fecha recurso (84%), como esperado. Embora, também 

exista uma participação relevante do tipo outro (12%) que inclui ações como 

exclusão de arquivo, terminação de thread e outras ações menos frequentes. 

 

Tipos de Tratamentos # % 

Log 3 1% 

Configuração Alternativa 9 2% 

Retorna 4 1% 

Fecha Recursos 370 84% 

Outro 55 12% 

Tabela 5. Tipos de Tratamentos dentro dos blocos finally. 

4.5.2 Tipos de Exceções Capturadas 

Durante a extração dos dados foram coletados os tipos das exceções 

capturadas nos tratadores de exceções (blocos try-catch). Identificamos 

exceções checadas e não checadas e também uma pequena quantidade de 

elementos do tipo Error capturados pelos tratadores, tais como 

NoSuchMethodError, OutOfMemoryError, além da própria classe Error. 

Mesmo a exceção RuntimeException sendo do tipo não checada, ela foi 

contabilizada em separado por se tratar de um tipo genérico, assim como os 

demais supertipos de exceção. O tipo “checadas e não checadas” foi 

contabilizado quando um único bloco try possuía blocos catch tanto para 

exceções checadas quanto não checadas. 
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Como mostra a Tabela 6, o uso do supertipo Exception é 

predominante nas aplicações analisadas, chegando a 41% da quantidade de 

exceções capturadas. Com destaque para as aplicações Telegram (82%), 

CoolReader (60%), Orbot (50%), ConnectBot (45%) e c:geo (35%) nas quais o 

tipo Exception obteve o maior índice entre todos os tipos, ver Figura 12. O 

uso dos subtipos de Exception ficou em segundo lugar entre os tipos de 

exceções capturadas com 38%, com destaque para as aplicações Barcode 

Scanner (74%), Wordpress (73%), Wikipedia (65%) e Hacker’s Keyboard 

(63%). 

A captura do tipo Throwable foi verificada nas aplicações 

(OpenDocument Reader, Telegram, K9mail, Orweb, Connectbot, FBReader, 

Cool Reader, Wikipedia e VLC), com destaque para OpenDocument Reader 

(15%), FBReader (11%), Telegram (8%) e Wikipedia (5%). Os tratadores 

genéricos (Exception, Throwable e RuntimeException) somam 47% dos 

tratadores analisados, mostrando que o tratamento genérico é comum nas 

aplicações analisadas. 

A captura do tipo Erro ou subtipos foi constatada nas aplicações 

(Hacker’s Keyboard, OI File Manager, VLC, Telegram, c:geo e Orbot e 

Wordpress), com destaque para Hacker’s Keyboard (10%), OI File Manager 

(8%) e VLC (3%). 

  

Tipos de Exceções # % 

Subtipos de Exception (checadas) 1152 38% 

Subtipos de RuntimeException (não checadas) 442 14% 

Supertipo Exception 1262 41% 

Supertipo Throwable 118 4% 

Supertipo RuntimeException 49 2% 

Error e subtipos 24 1% 

Checadas e Não Checadas 9 0% 

TOTAL 3056 

   Tabela 6. Tipos de exceções capturadas nos tratadores (catch). 
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Figura 12. Tipos de exceções capturadas nos tratadores por aplicação. 

4.5.3 Tipos de Tratamentos X Tipos de Exceções 
Capturadas 

Depois de identificar os tipos de tratamentos e os tipos de exceções 

capturadas dentro das aplicações Android analisadas, procuramos 

responder QP2: Podemos identificar alguma relação entre as ações realizadas 

no tratamento de exceções com o tipo de exceção sendo capturada? A Figura 

13 relaciona os tipos de tratamentos associados a cada tipo de exceção 

capturada. 

Podemos observar na Figura 13 que para todos tipos de exceções 

capturadas o tratamento predominante é a ação de log. Uma característica 

observada nos tratadores associados aos tipos genéricos Exception, 

Throwable e RuntimeException é que a ação de log superou 50% das ações 

realizadas nestes tratadores: 68% dos tratadores do tipo genérico Exception, 

51% dos tratadores do tipo genérico Throwable, 68% dos tratadores do tipo 

genérico RuntimeException. O alto índice na utilização desse tipo de ação 

também foi observado em tratadores do tipo Erro (que inclui o supertipo 

Error e seus subtipos) - 74% dos tratamentos deste tipo eram ações de log. O 
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tratamento do tipo log pode ser um indicativo de que são poucas as 

alternativas de tratamento após capturar um tipo genérico ou um Error, 

restando na maioria das vezes apenas a opção de realizar o log da condição 

excepcional 

 

Figura 13. Relação entre os tipos de exceções capturadas nos tratadores (catch) e os 

tipos de tratamentos. 

 

 Outra característica que pode ser verificada foi que 25% dos 

tratadores de exceções subtipos de RuntimeException eram vazios, 

contrastando com 15% dos tratadores vazios quando a exceção era subtipo 

de Exception.  

A ação de tratamento que consistia em lançar uma exceção (tipo 

lança na Figura 13 ocorreu com maior frequência quando as exceções eram 

subtipos de Exception (15%) e subtipos de RuntimeException (13%). 

Realizamos uma inspeção mais detalhada deste tipo de tipo de tratamento e 

analisamos – identificando se as exceções lançadas eram as mesmas 

capturadas ou eram novas exceções – os resultados desta inspeção são 

apresentados na Tabela 7.  

 

 

Lança nova exceção  
não checada 

Lança nova exceção  
checada 

Relança a mesma 
exceção Total 

 
# % # % # % # 

Subtipos de 
Exception 140 63% 30 13% 54 24% 224 
Subtipos de 
RuntimeException 22 31% 16 23% 32 46% 70 
Exception 13 26% 36 72% 1 2% 50 
Throwable 2 50% 2 50% 0 0% 4 
Runtime 0 0% 0 0% 2 100% 2 
Erros 0 0% 1 100% 0 0% 1 

 Tabela 7. Tipos específicos de lançamentos de exceção dentro dos tratadores. 
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Pudemos observar que para os tratadores dos subtipos de Exception, 

na maioria das vezes (63%) é gerada uma nova exceção do subtipo de 

RuntimeException para ser lançada. Já quando o tratador era do subtipo de 

RuntimeException, na maioria das vezes (46%) a mesma exceção capturada 

é relançada. O fato de capturar uma exceção do subtipo de Exception e 

substituí-la por uma exceção do subtipo de RuntimeException já foi 

observado em outros estudos como uma má prática. Esta conversão de tipos 

ocorre muitas vezes pois a assinatura de muitos métodos das apps Android 

são pré-definidos pelo framework (e chamados via callback) e não possuem 

clausula throws não permitindo que estes métodos lancem exceções do 

subtipo de Exception. 

4.5.4 Tipos de Tratamentos X Tipos de Classes 

Outra informação extraída das aplicações foi o tipo da classe onde os 

tratadores se encontravam. Os tipos da classe considerados esse estudo 

foram classes específicas do Framework Android (i.e., Activity, Fragment, 

Service, ContentProvider, BroadcastReceiver, AsyncTask) e classes que têm 

relação com o ambiente multitarefa (i.e., Thread, Handler) e classes que 

implementavam a interface (Runnable).  

Para entender melhor como o tratamento de exceções está sendo feito 

dentro desses tipos classes, que fazem parte do ambiente Android, foi 

verificado quais tipos de tratamento eram realizados dentro de cada uma e a 

sua frequência. Procuramos assim responder a QP3: Podemos identificar 

alguma relação das ações realizadas no tratamento de exceções com os tipos 

de classes onde esses tratadores se encontram? 

A Figura 14 ilustra os tipos de tratamento definidos em métodos 

associados as classes que listamos previamente. Podemos observar que a 

maior frequência das ações de tratamento do tipo mensagem (14%) ocorreu 

em métodos de classes do tipo Activity, apontando para o fato desse tipo de 
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classe ser executando diretamente na UI Thread17, o que facilita a 

notificação do usuário sobre a falha ocorrida na aplicação. 

 

 

Figura 14. Relação entre os tipos de classes e os tipos de tratamentos. 

 

Nas classes do tipo Activity não observamos nenhuma ocorrência de 

ações de tratamento do tipo lança. Isso mostra que o uso do tipo lança foi 

evitado na Activity, uma vez que nos métodos desta classe relançar uma 

exceção leva ao crash da aplicação. Já nas classes do tipo ContentProvider, 

que são classes auxiliares não fazendo parte dos entry-points da aplicação 

observamos um alto índice (38%) de ações de tratamento do tipo lança. 

Podemos também observar o uso do tipo retorna (19%) na classe 

AsyncTask que está atrelado à estrutura desse tipo de classe que executa 

uma tarefa em segundo plano e retorna um resultado. 

4.6 Ameaças a Validade 

A escolha das aplicações foi definida por critérios que buscavam 

aplicações bem classificadas e que tivessem o código-fonte aberto. Embora 

esses critérios tenham eliminado aplicações pouco relevantes no cenário do 

Android, eles não garantem que as aplicações selecionadas utilizam as 

melhores práticas existentes no tratamento de exceções de aplicações 

Android. 

O grupo de 15 aplicações analisadas, apesar de pertencer a 

categorias diferentes, não é estatisticamente representativo para todas as 

                                       
17https://developer.android.com/guide/components/processes-and-threads.html 
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aplicações Android. Porém, os resultados dão indicativos para as 

características do código de tratamento de exceções de apps Android. 

Outra limitação é que mesmo seguindo o modelo proposto em 

(CABRAL e MARQUES, 2007) para definir os tipos de tratamento de exceções 

em aplicações Android, a classificação em alguns casos pode ser subjetiva e 

no estudo em questão a classificação e análise foram realizadas por uma 

única pessoa. Estas ameaças são similares as de outros trabalhos que 

analisaram o código de tratamento de exceções de sistemas Java (COELHO 

et al, 2008) (COELHO et al, 2015). 

Durante o processo da análise do código, existiram alguns trechos de 

código que foram difíceis para serem classificados e algumas vezes a opção 

era definir como o tipo de tratamento outro. Em alguns casos o tratamento 

não está explícito no código do tratador e muitas vezes existem várias 

chamadas de métodos e parâmetros definidos em tempo de execução que 

definem o que será feito no tratador. Essas situações dificultaram a 

classificação dos tipos de tratamentos em alguns casos. 

4.7 Discussões 

Nesse estudo podemos observar algumas características do código de 

tratamento de exceções de aplicações Android, como os tipos de tratamentos 

realizados e a frequência de sua ocorrência, os tipos de exceções capturadas 

nos tratadores catch, a relação dos tipos de tratamentos com os tipos de 

exceções capturadas e também com alguns tipos de classes inerentes ao 

ambiente Android. Além disso, verificamos o que acontece dentro dos blocos 

finally das aplicações Android analisadas. 

Os resultados do estudo revelaram algumas caracteristicas 

interessantes como o alto índice da captura de tipos genéricos de exceções 

que foi considerada pelos desenvolvedores como uma má prática, ver Seção 

5.5. Uma outra observação interessante foi o tipo vazio sendo o segundo tipo 

de tratamento mais utilizado nas aplicações com um índice de 12% e que é 

considerado uma má prática, ver Subseção 2.1.1. Apenas 7 aplicações das 

15 analisadas utilizam algum mecanismo de report de falhas, esses 
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mecanismos foram ditos essenciais para a maioria dos especialistas que 

responderam ao segundo survey, ver Seção 5.5. Talvez o fato da maioria 

dessas ferramentas de report de falhas serem pagas, ver Seção 2.3, e as 

aplicações serem open-source inibam a utilização das mesmas. Embora, 

exista a opção de sobrescrever o método da 

Thread.UncaughtExceptionHandler e ter pelo menos o log com as 

informações sobre as exceções não capturadas. 

A utilização da inspeção manual neste estudo nos permitiu ficar 

diante do código e perceber detalhes, que em uma análise realizada de forma 

automática podiam passar desapercebidos. Porém vimos que embora a 

análise manual tenha as suas vantagens, ela limita o escopo do estudo pois 

é inviável analisar um conjunto de milhares ou mais aplicações sem a ajuda 

de alguma ferramenta automática. Em um estudo exploratório inicial a 

análise manual é importante para ter as primeiras impressões e conseguir 

definir os parâmetros para a implementação de uma ferramenta que faça o 

processo de forma automática. 

Como descrito na Seção 4.6 alguns tratadores tinham código que era 

difícil para classificar o tipo de tratamento sendo realizado. Nesses casos 

será difícil uma ferramenta automática conseguir classificar o tipo de 

tratamento, provavelmente, o mais indicado seja uma ferramenta 

semiautomática que classifique os tipos de tratamentos fáceis de definir (i.e. 

log, return, continua, vazio, etc.) e que indique os casos em que não é possível 

determinar um tipo de tratamento para que seja realizada uma análise 

manual nesses casos específicos. 
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5 Survey: Especialistas Android 

Esse estudo visa entender qual a visão do desenvolvedor Android 

sobre o tratamento de exceções em aplicações Android. Para isso, um 

questionário foi enviado para 1050 especialistas encontrados nas principais 

conferências Android (eg. droidcon, andevcon, androiddevsummit, Google 

I/O) que aconteceram em diferentes países. 

5.1 Questões de Pesquisa 

Nesta seção são descritas as questões de pesquisa que nortearam o 

estudo. A primeira questão de pesquisa procura descobrir a visão dos 

desenvolvedores sobre más práticas no tratamento de exceções em 

aplicações Android. Esse tema foi levantado após a análise das aplicações 

apresentadas no Capítulo 4. 

 

QP 1: O que os desenvolvedores consideram como má prática no 

tratamento de exceções no desenvolvimento Android? 

 

Outro tema que surgiu foram os desafios e problemas encontrados 

pelos desenvolvedores para realizar o tratamento de exceções em aplicações 

Android. E saber também se alguma característica inerente ao ambiente 

Android possa causar alguma interferência negativa nesse processo. 

 

QP 2: Quais são as dificuldades enfrentadas no momento de se 

implementar o código de tratamento de exceções de aplicações Android? 

 

Finalmente, tentamos saber a visão dos desenvolvedores para 

solucionar os problemas encontrados e também saber se eles utilizam algum 

tipo de ferramenta ou boa prática. 

 

QP 3: Como os desenvolvedores lidam com essas dificuldades? Utilizam 

alguma boa prática ou ferramenta? 
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5.2 Questionário do Estudo 

A elaboração do questionário seguiu as diretrizes definidas por 

(KASUNIC, 2005), apresentadas na Seção 3.2. O questionário é composto por 

seis questões de múltipla escolha e oito questões abertas. As três primeiras 

questões têm o objetivo de coletar informações do perfil dos especialistas, as 

outras onze questões são direcionadas a entender a visão do desenvolvedor 

em relação ao tratamento de exceções em aplicações Android. 

5.3 Participantes 

Incialmente foi pensado em quem seriam os participantes do estudo 

exploratório. A ideia era conseguir respostas de especialistas em Android que 

tivessem mais experiência e a forma encontrada para alcançar esse objetivo 

foi procurar por palestrantes nas principais conferências sobre Android (eg. 

droidcon, andevcon, androiddevsummit, Google I/O) que aconteceram em 

diferentes países. Além disso, também foram contatados os principais 

desenvolvedores das aplicações analisadas e os especialistas em Android do 

GDE. O questionário online foi enviado para 1050 especialistas através de e-

mail e redes sociais e foram recebidas 47 respostas válidas (respostas que 

não eram vazias e nas quais o respondente se identificou como 

desenvolvedor) para o questionário. O baixo percentual de respostas (4,48%) 

está alinhado com estudos similares como ilustrado no Capítulo 6. 

Todos os participantes do estudo têm pelo menos dois anos de 

experiência no desenvolvimento de aplicações Android, com 74% deles com 

pelo menos 4 anos de experiência, como visto na Tabela 8. A maioria deles 

(86%) tem o desenvolvimento de aplicações Android como parte de seu 

trabalho. Além disso, boa parte deles (57%) desenvolvem tanto para projetos 

de código aberto como para projetos privados, como mostrado na Tabela 9. 

Experiência em Android % 

< 2 anos 0% 

>= 2 anos e < 4 anos 26% 

>= 4 anos e < 6 anos 40% 

>= 6 anos 34% 

Tabela 8. Experiência dos desenvolvedores no desenvolvimento de apps Android. 
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Tipo do Projeto % 

Código aberto 14% 

Código fechado 24% 

Ambos 57% 

Outro 5% 

Tabela 9. Tipos de projetos que os desenvolvedores Android trabalham. 

5.4 Procedimentos da Análise 

A análise das respostas foi realizada utilizando técnicas de 

codificação de Teoria Fundamentada em Dados (CHARMAZ, 2006) para 

extrair as informações necessárias das respostas do questionário e conseguir 

responder as questões de pesquisas. A técnica de codificação utilizada nesse 

estudo consiste em duas fases: (1) uma codificação inicial - que implica em 

uma leitura minuciosa dos dados e (2) uma codificação específica para 

identificar e desenvolver os temas mais relevantes (CHARMAZ, 2006) nos 

dados analisados. O processo de codificação foi realizado por dois 

codificadores que concordaram com os temas que emergiram durante a 

codificação. É importante ressaltar que as respostas dos desenvolvedores, 

mostradas nesse artigo, foram traduzidas do inglês para o português. 

Em um primeiro momento, cada codificador, individualmente, fez 

uma leitura inicial das repostas para ter uma visão geral dos dados 

coletados. Em um segundo momento, os codificadores, ainda de forma 

individual, iniciaram o processo de codificação com a geração dos temas e 

códigos. Em um terceiro momento, cada codificador procurou unificar 

códigos que possuíam o mesmo significado lendo novamente os códigos 

identificados coletados. Por fim, cada codificador teve acesso aos códigos do 

outro codificador e em um processo de debate os codificadores concordaram 

com os códigos que são mostrados na Seção 5.5. 

5.5 Resultados 

Para ilustrar os resultados encontrados durante a análise, utilizamos 

algumas citações provenientes do survey. As citações seguem o padrão [D#] 

para mantermos o anonimato dos desenvolvedores participantes e 

conseguirmos rastreá-los no nosso repositório. Por exemplo, o código [D1] 
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corresponde a uma resposta fornecida pelo desenvolvedor 1. A seguir os 

resultados serão separados por questões de pesquisa. 

QP 1: O que os desenvolvedores consideram como má prática no tratamento 

de exceções no desenvolvimento Android? 

Os desenvolvedores foram questionados sobre o que eles 

consideravam más práticas no tratamento de exceções em aplicações 

Android. A Tabela 10 lista as más práticas que emergiram durante análise 

das respostas dos desenvolvedores. Em seguida, é realizado um descritivo 

sobre as más práticas mais relevantes. 

Más Práticas # % 

Silenciar exceções 16 38% 

Capturar tipos genéricos 12 29% 

Não fornecer uma boa mensagem de erro ao usuário 5 12% 

Não enviar o log do erro para um servidor 4 10% 

Uso de try/catch para simular estabilidade da app 4 10% 

Usar exceção para o fluxo normal 2 5% 

Permitir exceções não capturadas 2 5% 

Grandes blocos try/catch 2 5% 

Usar printstacktrace 2 5% 

Logar todos os erros 2 5% 

Tabela 10. Más práticas de tratamento de exceções em apps Android mais citadas 
pelos desenvolvedores (42 respostas). 

 

Silenciar exceções. “Capturar exceções silenciosamente e continuar a 

execução da aplicação” [D17]; “Try/catch sem nada dentro do bloco catch” 

[D10]; “Ignorar exceção quando o usuário espera um retorno da ação 

realizada” [D42]. 

O ato de silenciar ou ignorar uma exceção foi a má prática mais 

citada (38%) pelos desenvolvedores que responderam ao questionário. Eles 

consideram que essa prática pode gerar inconsistências nas aplicações, 

prejudicando assim o funcionamento das mesmas. Além disso, acrescentam 

que ao deixar o bloco catch sem nenhuma instrução (vazio), o desenvolvedor 

não apenas está colocando em risco o funcionamento correto da aplicação 

como também está abdicando da possibilidade de saber se está acontecendo 

algo de errado com a aplicação ao não enviar um log com o erro para algum 

servidor. 
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Silenciar ou ignorar uma exceção foi a má prática mais citada pelos 

desenvolvedores (38%); e foi identificada em 12% dos tratadores analisados. 

 

Capturar tipos genéricos. “Você deve sempre tentar capturar a exceção 

mais precisa possível, em vez de capturar uma das exceções genéricas. Se 

você captura uma exceção genérica, você pode estar capturando algo que você 

não pretendia (e consequentemente algo que talvez você não possa se 

recuperar)” [D17]; “Como em qualquer plataforma, capturar todas as exceções 

sem distinções é ruim e pode esconder bugs[...]” [D19]; “Capturar exceções 

genéricas demasiadamente de modo que se torne difícil saber qual será a 

experiência final do usuário” [D1].  

Os desenvolvedores acreditam que capturar exceções do tipo genérico 

(ex.: Exception, RuntimeException, Throwable) pode gerar inconsistências na 

aplicação. Uma vez que um desenvolvedor cria um catch com uma exceção 

genérica (ex. Exception), esse ponto pode capturar várias outras exceções 

que o desenvolvedor não pensou anteriormente. Portanto, qualquer exceção 

que aconteça no escopo desse catch será capturada e não necessariamente 

precisará do mesmo tipo de tratamento que foi previamente desenvolvido. 

Outra questão levantada pelos desenvolvedores é utilizar essa má prática 

combinada com a má prática de silenciar exceções, em que um 

desenvolvedor utiliza um catch genérico para capturar todas as exceções que 

possam ocorrer naquele escopo e em seguida simplesmente ignorá-las. 

Embora boa parte dos desenvolvedores (29%) tenham considerado 

capturar exceções genéricas como uma má prática, alguns disseram que 

utilizam essa prática em algumas situações – “Eu não vejo nada de errado 

em capturar exceções genéricas se o código de recuperação do erro é o mesmo 

para todos os casos possíveis. Entretanto, capturar Throwable parece ser 

muito genérico [...]” [D22]. 

Os tratadores genéricos somaram 47% dos tratadores analisados, mostrando 

que o tratamento genérico foi comum nas aplicações analisadas. 
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Não fornecer uma boa mensagem de erro ao usuário. “Mostrar detalhes 

internos da exceção para o usuário em vez de uma mensagem amigável[...]” 

[D22]; “Capturar exceções sem prover uma mensagem sobre o problema para 

o usuário, de forma que a experiência do usuário seja quase tão negativa 

quanto a falha da aplicação” [D1]. 

Existe uma certa preocupação por parte dos desenvolvedores Android 

com a experiência que o usuário tem em relação as suas aplicações. A 

concorrência entre as aplicações na loja oficial do Android é grande, visto 

que existem várias aplicações com o mesmo propósito e qualquer problema 

que a aplicação tenha pode fazer com que os usuários desistam dela e 

escolham uma outra opção. Dessa forma, o sucesso da aplicação fica 

comprometido se o usuário recebe mensagens de erro muito vagas como 

citado por [D4].  

Outra prática desencorajada pelos desenvolvedores é mostrar 

detalhes internos da exceção para o usuário, algo que só deve acontecer no 

ambiente de desenvolvimento ou em um eventual log do erro. 

 

Nos tratadores das aplicações analisadas essa ação foi pouco utilizada, 

indicando que os usuários não recebem mensagens específicas sobre a 

maioria das falhas que acontecem nas aplicações.  

 

Não enviar o log do erro para um servidor. “Registrar o log 

localmente mas não enviar para algum tipo de serviço” [D4]; “Capturar 

exceções sem enviar log de erros para a equipe de desenvolvimento [...]” [D1]. 

As aplicações Android executam nos dispositivos móveis dos 

usuários, portanto ao realizar normalmente o log de uma exceção o 

desenvolvedor estará registrando o log localmente no dispositivo do usuário. 

Desse modo, o desenvolvedor acaba não sabendo nada sobre os erros que 

estão acontecendo na sua aplicação. Mesmo realizando vários testes durante 

a fase de desenvolvimento, tem sempre a possibilidade de existirem erros 
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não detectados, pois são vários os dispositivos e cada um com suas 

peculiaridades e que podem rodar diferentes versões do sistema operacional 

Android. Portanto, é importante sempre enviar o log dos erros para algum 

servidor para que a equipe de desenvolvimento fique ciente dos erros que 

estão acontecendo na aplicação. 

Esta resposta motivou uma nova análise do código das apps, na qual 

procuramos pelos dois tipos de ferramentas mencionadas pelos 

desenvolvedores. Observamos que 20% utilizava uma das ferramentas 

específicas de report de falhas e 27% sobrescrevia a 

UncaughtExceptionHandler18 para armazenar o erro em um arquivo que 

pode ser lido posteriormente com autorização do usuário ou solicitando ao 

usuário que envie um e-mail com o log do erro ocorrido, como mostrado na 

Tabela 11. 

 

Aproximadamente 47% das apps enviavam informações sobre exceções 

uncaught para um servidor remoto. 

 

Soluções para envio de log # Apps % Apps 

Usa ferramentas de report de falhas 3 20% 

Sobrescreve UncaughtExceptionHandler 4 27% 

TOTAL 7 47% 

Tabela 11. Estratégias para enviar o log para o desenvolvedor 

 

Uso excessivo de try-catches. “Uso excessivo de try/catch em uma tentativa 

de forjar a estabilidade da app (isso pode esconder bugs)” [D17]; “Abusar de 

try/catchs levando a circunstâncias onde o erro que deveria ser consertado é 

na verdade silenciado e nunca terá a atenção do desenvolvedor.” [D34]. 

Alguns desenvolvedores falaram sobre os efeitos negativos do uso 

excessivo e não sistemático de blocos try-catch para “simular” estabilidade 

nas apps. Se uma exceção ocorreu e se não for dado um tratamento 

adequado o sistema entrará em um estado inconsistente. Assim, tentar 

                                       
18https://developer.android.com/reference/java/lang/Thread.UncaughtExceptionHandler.h

tml 
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“esconder” a exceção do usuário pode ser tão prejudicial quanto uma tela de 

crash com o agravante de não prover informações para a correção do 

problema reportado pela exceção.  

 

O uso abusivo de try-catches pode silenciar erros que nunca serão corrigidos 

pois não chegarão ao conhecimento dos desenvolvedores ou testadores. Em 

um cenário de crash pelo menos o bug é percebido e pode ser corrigido. 

 

QP 2: Quais são as dificuldades enfrentadas no momento de se implementar o 

código de tratamento de exceções de aplicações Android? 

Essa questão de pesquisa procura entender se existem aspectos 

específicos da Plataforma Android que possam dificultar o tratamento de 

exceções durante o desenvolvimento das aplicações. 

Primeiramente, os desenvolvedores foram questionados se acreditavam na 

existência de alguma característica inerente a plataforma Android que 

pudesse dificultar o tratamento de exceções nas aplicações. A maior parte 

dos desenvolvedores informaram que sim (68%), que existe pelo menos uma 

característica da plataforma Android que dificulta o tratamento de exceções. 

Outros desenvolvedores responderam não (26%) e o restante (6%) 

informaram que não sabiam responder. 

Em seguida, os desenvolvedores que responderam positivamente à 

questão anterior foram perguntados sobre quais são as características 

inerentes à Plataforma Android que podem causar problemas ao tratamento 

de exceções. A questão listava previamente algumas características para 

múltipla seleção que também incluía a opção para acrescentar outras 

características não listadas.  

Como pode ser visto na Tabela 12, considerando que os 

desenvolvedores poderiam escolher mais de uma, a característica mais 

selecionada pelos desenvolvedores como causadora de problemas para o 

tratamento de exceções foi o ciclo de vida dos componentes Android (71%), 
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seguida pelo ambiente multitarefa do Android (58%), vários pontos de 

entrada para uma aplicação (32%) e outras (32%).  

 

Característica # % 

Ciclo de vida dos componentes Android 22 71% 

Ambiente multitarefa do Android 18 58% 

Vários pontos de entrada para uma aplicação  10 32% 

Outras 10 32% 

Tabela 12. Características que podem provocar problemas no tratamento de 
exceções. 

 

Das características citadas além das opções fornecidas previamente, 

podemos destacar: mudança de contexto e rotação “Quando alguma 

aplicação muda sua orientação, a tela e algumas outras coisas são criadas 

novamente. As vezes essa criação da errado e gerando falhas na aplicação.” 

[D13]; problemas específicos de dispositivos; a dependência do sistema e de 

bibliotecas “A dependência do sistema é uma questão que tem vários falsos 

positivos e casos específicos de borda, eu resolvo isso usando lint e gradle 

para minhas dependências...” [D5]; e a alocação de memória para imagens.  

Entre as dificuldades citadas pelos desenvolvedores, as mais 

relevantes foram: a dificuldade em lidar com o ciclo de vida da 

Activity/Fragment; comunicação entre a tarefa em segundo plano e a tarefa 

principal (UI Thread) e múltiplos pontos de entrada.  

Ciclo de vida da Activity/Fragment. “O ciclo de vida provoca uma série de 

problemas, especialmente para fragmentos dentro de Activity. Isso adiciona 

complexidade ao ciclo de vida do objeto o que significa que algo pode ser nulo 

ou em um estado diferente do que deveria ser quando você for usar” [D17]. “O 

ciclo de vida do sistema é a solução para os problemas que ocorrem do fato de 

existirem mais de um ponto de entrada para a aplicação, mas a falta de uma 

documentação apropriada não permite que os desenvolvedores entendam isso 

da forma adequada, causando frustações. Mas o problema não é o sistema e 

sim a documentação” [D5]. 

Muitos dos desenvolvedores relataram problemas com o ciclo de vida 

dos componentes da Plataforma Android, mas não deixaram claro como 
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exatamente essa característica poderia causar problemas diretamente ao 

tratamento de exceções. Os relatos dos desenvolvedores transmitem a 

mensagem de que a complexidade dos ciclos de vida, principalmente do 

fragmento e da atividade, pode causar problemas de uma forma geral no 

desenvolvimento de aplicações Android. [D7] nos disse que o uso de 

fragmento é uma fonte constante de exceções não esperadas, cuja a 

principal razão é a complexidade da API do Fragment.  

Outros desenvolvedores informaram que o uso de fragmentos nas 

aplicações Android torna difícil a manipulação das mudanças de 

configurações, pois o fragmento geralmente adere ao ciclo de vida da 

aplicação. Também foi mencionado por outros três desenvolvedores que o 

uso de fragmentos aninhados deve ser evitado, pois esse procedimento 

aumenta ainda mais a complexidade e consequentemente os problemas ao 

usar fragmentos. 

Comunicação entre tarefas. “É frequente a necessidade de remover 

algumas tarefas da UI Thread. Se essas tarefas falham, pode ser necessário 

comunicar a falha ao usuário através da UI Thread. Isso significa capturar 

uma exceção em uma tarefa em segundo plano e relançar essa exceção (ou 

algo similar) de volta para a UI Thread. Isso pode ser complicado. Além disso, 

se uma falha ocorre no momento em que a aplicação tem baixa prioridade e, 

por conseguinte, é finalizada, é possível perder completamente os dados sobre 

a falha” [D20]. 

A comunicação entre as tarefas de segundo plano e a tarefa principal 

gera dificuldades no tratamento de exceções, visto que qualquer falha que 

ocorra em uma tarefa de segundo plano terá que ser repassada de alguma 

forma para a UI Thread para que o usuário receba uma mensagem 

adequada.  

O desenvolvedor [D25] informou que quanto mais interação com a UI 

na aplicação maiores as chances de ter problemas com o tratamento de 

exceções. [D1] acrescenta que quando uma tarefa assíncrona (em segundo 

plano) guarda uma referência a um objeto que já tenha sido destruído, pode 

resultar em erros. Esses problemas causados por referências a objetos já 
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destruídos acontecem pela forma como o SO Android lida com as aplicações 

em execução (GORANSSON, 2014). 

Múltiplos pontos de entrada. “Os vários pontos de entrada é uma enorme 

fonte de potenciais bugs, porque isso significa que sua aplicação pode estar 

em vários estados possíveis e você tem que se planejar para cada um desses 

estados” [D37]; “Diferentes pontos de entrada têm diferentes requisitos de 

dados. Se você não está manipulando-os bem, então isso é um problema” 

[D8]. 

Os desenvolvedores selecionaram os múltiplos pontos de entrada 

como sendo um problema, mas da mesma forma que no ciclo de vida dos 

componentes não deixaram claro como esse problema atinge diretamente o 

tratamento de exceções. Uma aplicação Android pode ter múltiplos pontos de 

entrada, o que significa que ela pode ser inicializada em vários pontos, de 

modo que o mais comum é a inicialização através de uma Activity principal 

que é executada quando o usuário clica no ícone da aplicação. Além disso, 

uma aplicação pode ser iniciada: através de um serviço requisitado por outro 

aplicativo ou pelo sistema operacional; por um BroadcastReceiver recebendo 

um Intent implícito que poderá abrir uma Activity diferente da principal; etc. 

Todo esse contexto gera complexidade na manipulação do estado da 

aplicação, sendo possíveis fontes de bugs e aumentando a complexidade no 

tratamento dos mesmos. 

QP 3: Como os desenvolvedores lidam com essas dificuldades? Utilizam 

alguma boa prática ou ferramenta? 

Nessa questão de pesquisa, procuramos identificar quais as medidas 

tomadas pelos desenvolvedores para sanar os problemas levantados na QP 

2, como também quais as boas práticas utilizadas por eles no 

desenvolvimento do código de tratamento de exceções de aplicações Android. 

Os temas emergidos durante a análise serão categorizados em soluções para 

os problemas mencionados anteriormente e boas práticas. Foram poucas 

soluções apontadas pelos desenvolvedores apenas duas emergiram e são 

descritas a seguir. Já quanto as boas práticas adotadas um conjunto maior 

de temas emergiu da análise das respostas; a Tabela 13 lista as boas 
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práticas que emergiram após a análise, e a seguir também detalhamos 

algumas delas. 

 

Boas Práticas # % 

Usar ferramentas de report de falhas 10 23% 

Notificar o usuário 7 16% 

Falhar rapidamente 7 14% 

Capturar apenas se puder se recuperar 7 14% 

Não silenciar as exceções 4 9% 

Logar todas as exceções 4 7% 

Tratamento específico 3 7% 

Documentar as exceções 3 7% 

Fechar recursos nos blocos finally 2 5% 

Usar biblioteca específica de log 2 5% 

Não adiar o tratamento 2 5% 

Não usar printstacktrace 2 5% 

Tabela 13. Boas práticas de tratamento de exceções em apps Android mais citadas 
pelos desenvolvedores (43 respostas). 

 

Solução: Evitar o uso de Fragment. “Eu lido com isso[complexidade do ciclo 

de vida] principalmente evitando fragmentos aninhados tanto quanto possível 

e usando somente a versão do Fragment fornecido pela biblioteca de suporte, 

que provê uma implementação de API única através de várias versões da 

plataforma” [D7]. 

Como visto anteriormente, os desenvolvedores não direcionaram 

problemas específicos para o tratamento de exceções referentes ao ciclo de 

vida dos componentes do Framework Android mas mostraram que de uma 

forma geral a complexidade do uso de fragmentos tem causado problemas e 

provocado o surgimento de soluções alternativas. 

Três desenvolvedores sugeriram evitar o uso de fragmentos nas 

aplicações Android, pois acreditam que o seu uso traz mais problemas que 

benefícios. O desenvolvedor [D34] disse que para suprir essa lacuna ele 

utilizada a combinação de duas bibliotecas (mortar19 e flow20) que permite o 

gerenciamento de múltiplas telas utilizando apenas uma única Activity como 

base para a exibição das mesmas. Dessa forma, ele informa que consegue se 

livrar do uso dos fragmentos em suas aplicações. Outra ferramenta citada 

                                       
19 https://github.com/square/mortar 
20 https://github.com/square/flow 



 

89 
 

por [D12] para auxiliar no uso de fragmentos aninhados é a Otto21 que ajuda 

na comunicação entre os fragmentos e as atividades. 

Solução: Gerenciar ambiente multitarefas. “Para multitarefa temos uma 

biblioteca própria que nos ajuda. Ela sincroniza com a UI Thread, então as 

rotações se tornam simples. Nós também realizamos revisões de código para 

evitar que o código da UI Thread e das tarefas de segundo plano utilizem o 

mesmo arquivo de forma simultânea” [D4]. 

O desenvolvedor Android não pode fugir do ambiente multitarefa 

inerente ao sistema operacional, portanto, para reduzir os problemas que 

essa característica pode gerar eles têm que criar soluções que os ajudem a 

superá-las. Soluções próprias como a criação de uma biblioteca específica 

para auxiliar na comunicação entres as várias tarefas assíncronas que 

possam estar executando na aplicação com a tarefa principal é uma forma 

de evitar tais problemas. O uso da biblioteca RxJava22 foi citado por dois 

desenvolvedores, que informaram que a ferramenta substitui eficazmente a 

forma padrão do Android de interagir com o ambiente multitarefa. 

Além disso, eles disseram que o uso da RxJava traz benefícios ao 

tratamento de erros porque ela provê um sistema que utiliza o método de 

callback onError() para escutar os erros/exceções que possam acontecer na 

aplicação. 

Boa prática: Uso de ferramentas de report de falhas. “Elas [ferramentas] 

nos dão pistas sobre como a aplicação está sendo executada. Sem isso não 

tem como sabermos o que está acontecendo com a aplicação nos dispositivos 

dos usuários finais” [D33]. 

A maioria dos desenvolvedores (93%) que responderam ao 

questionário utilizam esse tipo de ferramenta em suas aplicações. Eles 

acreditam que esse tipo de ferramenta tem um impacto positivo no processo 

de criação de uma aplicação mais robusta e confiável. Aproximadamente 

24% dos desenvolvedores disseram que esse tipo de ferramenta fornece um 

bom retorno para a equipe de desenvolvimento, pois além de enviar o log das 

                                       
21 http://square.github.io/otto/ 
22 https://github.com/ReactiveX/RxJava 



 

90 
 

exceções para um servidor, elas também fornecem funcionalidades internas 

para analisar os tipos e frequência das falhas que ocorrem na aplicação.  

Essas funcionalidades permitem que o desenvolvedor faça um estudo 

dos pontos mais críticos, priorizando assim o conserto das falhas 

consideradas mais urgentes. Nas respostas dos desenvolvedores foi citado 

explicitamente o uso das ferramentas Crashlytics (Fabric), Crittercism 

(Apteligent) e ACRA. 

Embora a maioria tenha dito que usam esse tipo de ferramentas, 

alguns desenvolvedores chegaram a afirmar que não utilizam – “Adiciona 

complexidade, requisitos extra de memória, necessidade de configuração e 

suporte, considerações de privacidade [...]” [D27]. Outro desenvolvedor disse 

que a ferramenta padrão fornecida pelo Google é suficiente, pois suas 

aplicações são pequenas e não muito populares e, portanto, não precisam de 

monitoramento contínuo. 

Boa prática: Notificar o usuário. “[...] mostre o problema para o usuário 

decidir o que fazer quando você não puder fazer nada automaticamente” [D6]. 

A prática de notificar o usuário quando uma falha ocorre na 

aplicação foi mencionada explicitamente por sete desenvolvedores. Eles 

falaram que se a falha é crítica, então notifique o usuário e talvez permita 

que ele tente realizar a ação novamente.  

Alguns deles reforçam que em casos de falhas mais simples que não 

interfiram no fluxo da aplicação não é necessário interromper o usuário com 

um alerta – “[...]não interrompa o usuário (por exemplo, caso não carregue a 

imagem do avatar de algum contato)” [D14]. E acrescentam que sempre que 

for notificar o usuário sobre uma falha utilize mensagens adequadas – 

“Mostrar uma mensagem educada, legível e traduzida e nunca mostrar a 

classe da exceção ou o stacktrace” [D22]. 

Boa prática: Falhar rapidamente. “Falhe o quanto antes possível para 

prevenir estados inesperados no futuro” [D38]; “Capturar uma exceção 

apenas para prevenir a falha da aplicação é desaconselhável, em vez disso 

falhe rapidamente [...]” [D20]. 
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Sete desenvolvedores destacaram que em casos de exceções 

inesperadas, o melhor a ser feito é falhar rapidamente, ou seja, deixar que a 

exceção finalize a aplicação. Alguns desenvolvedores ressaltam que exceções 

do tipo RuntimeException (NullPointerException, IllegallStateException, etc.) 

que representam erros de programação devem sempre provocar a falha na 

aplicação. O desenvolvedor [D9] diz que é melhor acontecer a falha da 

aplicação do que deixá-la em um estado inconsistente – “Proceder com um 

estado incerto pode tornar ainda mais difícil de diagnosticar erros em 

produção, e frequentemente sua aplicação será avaliada pelos usuários como 

sendo um software de baixa qualidade”. 

Alguns desenvolvedores chegaram a citar que no Android a falha 

geral da aplicação é uma experiência bastante negativa para o usuário, por 

exemplo, “Em Android, a falha da aplicação é uma experiência 

particularmente negativa para o usuário, e geralmente é preferível prover ao 

usuário uma aplicação com uma funcionalidade ou UI levemente degradada 

do que falhar completamente” [D1]. 

Boa prática: Capturar apenas se puder tratar. “Eu capturo uma exceção 

se eu entendo as circunstâncias do seu lançamento, se eu posso lidar com ela 

e se eu posso recuperar-se de forma segura para que a aplicação mantenha 

seu funcionamento correto” [D17]. 

Existe uma preocupação dos desenvolvedores em capturar apenas as 

exceções que eles entendem e que possam tratá-las de forma razoável, sete 

desenvolvedores relataram essa prática. Eles entendem que se não existe um 

plano claro para realizar a recuperação não se deve capturar a exceção. 

Alguns desenvolvedores listaram práticas mais específicas, como – “[...] eu 

costumo capturar exceções em lugares que não afetam muito o fluxo da 

aplicação ou se a situação é recuperável [...] ” [D18]. 

Boa prática: Documentar exceções. “Documente exceções recuperáveis 

como parte da API” [D20]; “Deixe comentários para os outros desenvolvedores 

sobre quais estados podem resultar em exceções” [D1]. 

Os desenvolvedores acreditam que a documentação das exceções 

pode não apenas reduzir o número de falhas da aplicação como também 
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pode auxiliar no tratamento das mesmas, caso ocorram. Uma vez que o 

desenvolvedor sabe que em um determinado ponto da aplicação são 

lançadas exceções e tem o conhecimento de quais são essas exceções, ele 

terá muito mais facilidade para escolher o tipo adequado de tratamento que 

deverá ser realizado para a situação em questão. A documentação é 

importante principalmente no caso das exceções do subtipo de 

RuntimeException que não tem obrigatoriedade de serem tratadas em Java – 

“[...] documente todas as exceções, principalmente as do tipo 

RuntimeException [...]” [D36]. 

Neste survey, os desenvolvedores também foram questionados sobre 

a existência de boas práticas no tratamento de exceções específicas para o 

desenvolvimento Android, a maioria (53%) informou que utilizam as mesmas 

práticas no desenvolvimento de programas Java em geral. Outros 

responderam que adotavam práticas específicas, mas ao listar as práticas 

adotadas elas eram as mesmas adotadas por sistemas Java em geral. 

Apenas alguns citaram práticas mais específicas do Android, como: a 

utilização de ferramentas de report de falhas e a prática de falhar 

rapidamente. 

5.6 Ameaças a Validade 

Devido à natureza exploratória desse estudo que tem como objetivo 

entender a visão dos desenvolvedores sobre o tratamento de exceções em 

aplicações Android, nós escolhemos técnicas de Teoria Fundamentada em 

Dados. Os resultados encontrados podem não ser aplicados a todos os 

desenvolvedores, uma vez que existem outras populações que podem 

adicionar novas perspectivas. 

A população dos participantes ficou restrita a especialistas 

palestrantes em conferências Android de diferentes países, aos principais 

desenvolvedores das aplicações analisadas e a um grupo de especialistas 

Android (GDE) determinado pela Google. A busca por essas conferências 

aconteceu através de pesquisas na internet, o que não garante que todas as 

conferências Android importantes tenham sido selecionadas.  
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Embora não possamos generalizar os temas que emergiram durante a 

análise dos dados, eles nos fornecem uma visão inicial das dificuldades dos 

desenvolvedores e de como eles lidam com elas durante o desenvolvimento 

do tratamento de exceções de aplicações Android. 

5.7 Discussões 

O estudo realizado teve como objetivo entender a visão dos 

especialistas Android sobre o tratamento de exceções em aplicações Android. 

Os resultados apresentados no estudo mostraram um conjunto de boas e 

más práticas, listou alguns problemas e descreveu algumas soluções para os 

mesmos. 

Algumas das práticas que emergiram no survey exploratório também 

apareceram como resposta dos especialistas para esse segundo survey, como 

a prática de silenciar exceções e a má prática de capturar tipos genéricos. 

Outra comparação que pode ser feita com os resultados apresentados no SE 

está relacionada com algumas classes (Asynctask, ContentProvider e 

Handler) que foram associadas no SE como tendo uma maior complexidade 

para a realização do tratamento de exceções. Com exceção do 

ContentProvider esse resultado veio a se confirmar neste segundo survey, 

que identificou o ambiente multitarefa, que engloba Asynctask e Handler, 

como sendo um complicador para o tratamento de exceções em aplicações 

Android. Embora, neste survey as classes Fragment e Activity foram 

consideradas as mais problemáticas para o desenvolvimento Android devido 

às complexidades dos seus ciclos de vida e no SE elas não foram 

consideradas com alta complexidade para a realização do tratamento de 

exceções. 

Alguns problemas apresentados pelos especialistas não foram ligados 

diretamente com o tratamento de exceções, como a complexidade do ciclo de 

vida do Fragment/Activity e os múltiplos pontos de entrada que uma 

aplicação pode ter, foram comentados apenas como problemas gerais da 

plataforma Android. Apenas o ambiente multitarefa teve uma ligação direta 

com a dificuldade em realizar o tratamento de exceções. 
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Poucos especialistas responderam à questão do survey (Q9) que 

perguntava sobre as soluções para os problemas apresentados, talvez pelo 

fato dessa questão fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Essa estratégia 

foi adotada para reduzir o tamanho do survey, pois muitos já desistem de 

tentar responder quando se deparam com um número grande de questões.   
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6 Trabalhos Relacionados 

Este capítulo apresenta alguns trabalhos que estão direta e 

indiretamente relacionados com este trabalho. Os trabalhos podem ser 

subdivididos nas seguintes categorias: (i) estudos empíricos que analisaram 

o código e/ou os bugs relacionados ao tratamento de exceções de sistemas 

Java (CABRAL e MARQUES, 2007) (BARBOSA et al., 2014) (EBERT et al., 

2015) (CACHO et al., 2014); (ii) estudos que analisaram os bugs relacionados 

ao tratamento de exceções de apps Android (COELHO et al., 2015) 

(KECHAGIA e SPINELLIS, 2014) (OLIVEIRA, 2015); (iii) estudos que 

analisaram característica do código de aplicações Android (RUIZ et al., 2012) 

(PATHAK et al., 2011) (MCDONNELL et al., 2013) (HECHT et al., 2015); e (iv) 

surveys aplicados a desenvolvedores Android (KOCHHAR et al., 2015) 

(JOORABCHI et al., 2013) (LINARES-VÁSQUEZ et al., 2015) (BAVOTA et al., 

2015). 

6.1 Estudos Empíricos: Tratamento de Exceções em 

Java 

O trabalho de (CABRAL e MARQUES, 2007) levantou características 

de como o tratamento de exceções tem sido utilizado em aplicações Java e 

.NET. Neste estudo foram analisadas 32 aplicações, 16 Java e 16 .NET, 

classificadas nos seguintes grupos: bibliotecas, stand-alone, aplicações 

servidoras e aplicações Web. Foram examinados manualmente mais de 

18.689 blocos try e seus correspondentes tratadores. Neste trabalho foram 

definidas categorias que representam as ações tomadas pelos 

desenvolvedores dentro dos tratadores de exceções - que serviram de base 

para as ações analisadas no nosso trabalho.  

Este trabalho, diferentemente do nosso, não avaliou o tratamento de 

exceções no contexto de aplicações Android, como também não investigou a 

opinião dos desenvolvedores. Todavia, podemos fazer algumas comparações 

com relação aos resultados encontrados nos dois trabalhos. Na maioria dos 

grupos de aplicações Java analisados por (CABRAL e MARQUES, 2007) (com 
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exceção das bibliotecas) o tipo de tratamento mais comum foi a ação de log 

(28% em média). No nosso estudo, a ação de log também foi a mais comum 

no tratamento de exceções das apps Android (44%). Além disso, o percentual 

de tratadores vazios que foi superior a 10% em todos os grupos de aplicações 

Java analisadas em [8] tiveram uma ocorrência similar nas apps Android 

analisadas no nosso trabalho (12% de tratadores vazios). Abaixo a Tabela 14 

com a comparação dos trabalhos. 

 

Tipos Tratamento Trabalho de Cabral e Marques 
Android Apps 

Libraries Server-Apps Servers Stand-Alone 

Log 28,0% 38,0% 41,0% 56,0% 49,5% 

Conf. Alternativa 3,0% 3,0% 7,0% 4,0% 2,0% 

Lança 44,0% 30,0% 23,0% 4,5% 9,5% 

Vazio 11,0% 17,0% 12,0% 15,0% 13,5% 

Continua 0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 0,0% 

Retorna 9,0% 7,0% 11,0% 15,5% 12,0% 

Rollback 0,5% 1,0% 0,5% 0,5% - 

Fecha Recursos 0,0% 0,5% 2,5% 0,5% 0,5% 

Assert 0,0% 1,5% 0,5% 0,0% - 

Mensagem - - - - 2,5% 

Outro 4,0% 2,0% 2,0% 3,0% 10,5% 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabela 14. Comparação com o trabalho de Cabral e Marques. 

 

O trabalho realizado por (CACHO et al., 2014) avaliou como 

mudanças no código normal e no código de tratamento de exceções estavam 

relacionados a defeitos no código de tratamento de exceções de programas 

C# e Java. O tipo de defeito analisado neste estudo foi o número de exceções 

não capturadas (uncaught) identificadas através de uma ferramenta de 

analise estática implementada pelos próprios autores. 

O estudo conduzido por (BARBOSA et al., 2014) criou categorias de 

bugs de tratamento de exceções baseados na análise do repositório de bugs e 

do código associado a estes bugs de duas aplicações: o Apache Tomcat e o 

framework Hadoop. Um dos bugs identificados por este trabalho foram os 

tratadores vazios, também identificados no nosso trabalho, porém este 

trabalho não analisou os demais tipos de tratamento.  

O trabalho apresentado por (EBERT et al., 2015) é similar ao trabalho 

conduzido por (BARBOSA et al., 2014). Ele define categorias de bugs de 

tratamentos de exceções. Porém, além de analisar 220 bugs de tratamento 
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de exceções dos repositórios das aplicações Eclipse e Tomcat, o estudo 

também aplicou um survey para 154 desenvolvedores. O survey focou em 

como políticas e padrões para implementação de tratamento de erros 

estariam relacionadas a cultura das organizações e na documentação de 

tratamento de exceções na fase de projeto – tendo, portanto, um foco 

diferente do nosso survey. 

6.2 Estudos Empíricos: Tratamento de Exceções em 

Apps Android 

Coelho et al. (COELHO et al., 2015) realizaram um estudo que 

minerou as stack traces incluídas em issues reportados em projetos Android 

hospedados no GitHub (482 projetos) e Google Code (157 projetos). O 

objetivo deste estudo foi investigar se a partir da análise de stack traces era 

possível identificar deficiências no tratamento de exceções destas apps. O 

estudo identificou um grande número de exceções runtime não 

documentadas lançadas pelo framework Android, e exceções runtime 

geradas por violações a semântica da linguagem (e.g., acesso a referências 

nulas) lançadas nas apps. Este trabalho não chegou a analisar o código 

fonte das apps e o comportamento dos tratadores como realizado no nosso 

trabalho. 

Kechagia and Spinellis (KECHAGIA e SPINELLIS, 2014) examinaram 

os stack traces incluídos em report de falhas enviados por 1800 aplicações 

Android para um serviço de gerenciamento de falhas (i.e., BugSense). Eles 

verificaram que 19% de stack traces avaliados eram causados por exceções 

do subtipo de RuntimeException e não documentadas lançadas por métodos 

definidos na API do Android (nível 15). 

O trabalho de (OLIVEIRA, 2015) analisou a evoluc ̧a ̃o do co ́digo excep- 

cional e a robustez de aplicac ̧ões Java e aplicac ̧ões Android. Este trabalho 

levantou os cena ́rios de mudanc ̧a no co ́digo normal e código excepcional que 

mais afetam a robustez de aplicações Java e aplicações Android. Para 

identificar estes cenários este trabalho utilizou uma ferramenta baseada em 

análise estática de código que encontra os fluxos excepcionais de aplicações 

Java e Android. Este estudo identificou que a maioria das exceções lançadas 
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em apps Android eram exceções runtime, que permaneciam uncaught 

afetando negativamente a robustez das aplicações. Este trabalho não chegou 

a avaliar o código dos tratadores de exceção a procura de defeitos no 

momento do tratamento, como realizado no nosso trabalho. 

6.3 Estudos Empíricos: Análise do Código de Apps 

Android 

Em (RUIZ et al., 2012) é feita uma análise em aplicações Android 

para identificar a quantidade de reuso de código nelas. A análise é feita 

sobre o arquivo APK das aplicações, que é fornecido para download na 

Google Play, o download das mais de 5 mil aplicações foi feito manualmente. 

Após isso, os arquivos JAR foram extraídos do APK e foi executada a 

ferramenta dex2jar para transformar arquivos DEX em bytecode Java. As 

comparações entre as aplicações foram feitas através das assinaturas das 

classes que consistia do nome completo da classe (que inclui o pacote da 

classe) e a assinatura dos métodos presentes na mesma. 

Um estudo empírico foi conduzido por (MCDONNELL et al., 2013) 

para entender o impacto da evolução da API do Android na adoção dos 

desenvolvedores. O estudo faz uma comparação entre a API do Android e as 

aplicações dependentes da mesma, através do histórico de dados das 

aplicações encontradas no Github e a evolução da API do Android. 

Comparando o tempo de commit de uma referência da API no código do 

cliente contra o tempo de lançamento da API, foi possível identificar o 

intervalo de tempo entre o lançamento da API e o uso da mesma pelo cliente. 

Em (HECHT et al., 2015) foi realizado um estudo sobre aplicações 

Android para descobrir a existência de anti-padrões que possam existir no 

código dessas aplicações. A ferramenta PAPRIKA foi desenvolvida para 

realizar a detecção de anti-padrões comuns OO e além de específicos anti-

padrões do Android. O estudo consistiu da análise do bytecode de 15 

aplicações baixadas da Google Play, para avaliar a capacidade da ferramenta 

PAPRIKA em detectar os anti-padrões. 
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6.4 Surveys Envolvendo Desenvolvedores Android 

Kochhar et al (KOCHHAR et al., 2015) aplicaram um questionário 

para descobrir as ferramentas comumente utilizadas para o teste de 

aplicações mobile assim como os problemas enfrentados pelos 

desenvolvedores ao testarem estas aplicações. O questionário foi enviado 

para 3.905 e-mails de desenvolvedores Android e obteve 83 respostas (taxa 

de resposta de 2.13%).  

No trabalho de (JOORABCHI et al., 2013) foi aplicado um 

questionário com o objetivo de melhor entender os principais desafios 

enfrentados pelos desenvolvedores ao construir apps para diferentes tipos de 

dispositivos. Eles entrevistaram 12 desenvolvedores mobile sênior e 

realizaram um questionário com 188 desenvolvedores. O questionário foi 

compartilhado em grupos de e-mail e mídias sociais.  

O estudo apresentado por (LINARES-VÁSQUEZ et al., 2015) aplicou 

um questionário a 485 desenvolvedores Android para identificar as práticas 

utilizadas para detectar gargalos de desempenho em apps. O e-mail com o 

questionário foi enviado para 24.340 desenvolvedores e 628 respostas foram 

recebidas – o que representa uma taxa de resposta de 2.6%.  

Por fim, o trabalho de (BAVOTA et al., 2015) foi avaliado o impacto 

que as mudanças na API e a propensão a falhas causam nas avaliações de 

usuário associadas as apps Android. O questionário foi aplicado aos 

desenvolvedores para avaliar se na perspectiva deles as baixas avaliações 

podia ser causada por tais problemas. A taxa de resposta deste questionário 

foi de 4%. 

Uma característica comum destes surveys são as baixas taxas de 

resposta – entre 2% e 4%. Nenhum desses questionários, porém, investigou 

as práticas utilizadas para lidar com o tratamento de exceções neste 

contexto. No nosso segundo survey realizamos um questionário exploratório 

com objetivo de saber quais as práticas e quais os problemas, na visão dos 

desenvolvedores, no tratamento de exceções em aplicações Android. 
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7 Considerações Finais 

Algumas características do desenvolvimento de aplicações Android - 

como a ambiente multitarefa, o ciclo de vida das aplicações baseados em 

callbacks, e os múltiplos pontos de entrada que uma aplicação Android pode 

ter, - podem tornar o desenvolvimento do código de tratamento de exceções 

destas aplicações mais complexo e propenso a falhas. Além disso, o fato da 

plataforma Android não fornecer oficialmente um manual/guia que explicite 

as boas práticas no desenvolvimento do código de tratamento de exceções 

para aplicações Android motivaram o presente trabalho. 

O objetivo principal deste trabalho consistiu em buscar entender 

melhor as características tratamento de exceções (TE) em apps Android e as 

boas práticas e os desafios encontrados no seu desenvolvimento. Este estudo 

baseou-se em duas abordagens complementares: (i) na análise do código 

fonte dos tratadores de exceções de 15 aplicações Android populares; e (ii) na 

realização de dois surveys direcionados a desenvolvedores Android - visando 

identificar a opinião destes sobre boas e más práticas e dificuldades 

enfrentadas no tratamento de exceções de apps Android. 

O primeiro survey, chamado neste trabalho de survey exploratório, 

nos apresentou resultados que indicaram que os desenvolvedores não veem 

diferença na dificuldade de codificar o tratamento de exceções em aplicações 

Java em geral e aplicações Android. Além disso, nos forneceu informações 

importantes sobre quais componentes do framework Android poderiam estar 

relacionados a dificuldades enfrentadas na implementação do tratamento de 

exceções. O estudo indicou, por exemplo, que a Asynctask, ContentProvider 

e Handler estavam associados, respectivamente, a uma maior complexidade 

para a realização do tratamento de exceções. O survey exploratório serviu 

tanto para a elaboração do segundo survey como para orientar o estudo 

exploratório que realizou a inspeção manual das aplicações. 

Um dos objetivos deste trabalho consistiu em “Levantar 

características do código de tratamento de exceções de aplicações Android”. 

Esse objetivo foi alcançado com a análise das aplicações Android que nos 

permitiu identificar algumas características importantes do código de 
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tratamento de exceções. Como a predominância do tipo de tratamento log 

(44%) na maioria das aplicações, um índice considerável do uso do tipo vazio 

(12%) que é considerado uma má prática, ver Subseção 2.1.1. Outros 

achados é o alto índice na captura de tipos genéricos de exceções como 

Exception (41%), Throwable (4%) e RuntimeException (2%) e a relação 

desses tipos de exceções com o alto índice do uso do tipo log, acima dos 50% 

para todos. Além disso, foi possível relacionar o tipo de tratamento com o 

tipo de classe e verificamos que nas classes do tipo Activity foi encontrado o 

maior índice para o tipo mensagem (14%), indicando que o fato desse tipo de 

classe ser escutado na UI Thread tem uma maior facilidade para retornar 

uma mensagem para o usuário. 

O segundo survey foi direcionado à especialistas Android e 

possibilitou que os outros objetivos do estudo fossem alcançados: “Identificar 

o que são consideradas boas e más práticas no tratamento de exceções de 

aplicações Android”, e “Identificar eventuais dificuldades enfrentadas no 

momento de se implementar o código de tratamento de exceções de aplicações 

Android e como desenvolvedores lidam com essas dificuldades – se utilizando 

alguma boa prática ou ferramenta”. Este segundo survey nos forneceu um 

conjunto melhor contextualizado com o ambiente Android de boas práticas – 

quando comparado com os resultados do survey exploratório. Algumas boas 

práticas que emergiram foram as seguintes: (i) Uso de ferramentas de 

report de falhas para enviar o log de erros; notificar o usuário ao 

acontecer um erro; (ii) falhar rapidamente para evitar estados inesperados 

na execução da aplicação; (iii) capturar apenas se puder tratar para 

garantir o funcionamento correto da aplicação e (iii) documentar exceções 

para que outros desenvolvedores saibam em que estados a aplicação pode 

lançar uma exceção.  

Além disso, o segundo survey nos forneceu um conjunto de más 

práticas que podem ser complementares às boas práticas anteriores. As más 

práticas identificadas foram: (i) silenciar exceções pode gerar 

inconsistências na aplicação; (ii) capturar tipos genéricos pode capturar 

exceções que o desenvolvedor não estava esperando; (iii) não fornecer uma 

boa mensagem de erro ao usuário pode fazer com que ele procure uma 
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nova aplicação, já que existem várias aplicações Android com o mesmo 

propósito; (iv) não enviar o log do erro para um servidor deixa o 

desenvolvedor sem informação sobre os erros que acontecem na sua 

aplicação no ambiente de produção; e (v) uso excessivo de try-catches para 

simular uma falsa estabilidade da aplicação. 

7.1 Trabalhos Futuros 

Alguns direcionamentos de trabalhos futuros que podem ser 

realizados a partir deste trabalho são os seguintes: 

 Ampliação do número de aplicações analisadas. Para isto seria 

necessário automatizar a análise dos tratadores de exceção que neste 

estudo foi realizado manualmente. Uma analisa automatizada ou 

semi-automatizada permitirá incluir as aplicações que foram 

selecionadas, mas que não foram analisadas neste estudo – ver 

Apêndice C. 

 Apoio Ferramental. Desenvolver ferramentas que auxiliem o 

desenvolvedor a identificar automaticamente más práticas no código 

de apps Android. 

 Realização de um Survey de Validação. A realização de um survey 

de validação para validar os resultados do segundo survey tornaria o 

estudo mais confiável, pois seria uma oportunidade de verificar se 

existiu algum viés nas respostas dos especialistas participantes. Esse 

survey de validação não foi realizado ainda por não ter sido 

encontrado uma forma de enviar o survey para um grupo 

representativo de desenvolvedores Android. 

 Elaboração de Guias. Como a Plataforma Android não fornece um 

guia sobre boas práticas no tratamento de exceções em aplicações 

Android, seria interessante a elaboração de um guia que permitisse 

aos desenvolvedores Android consultar qual o melhor tipo de 

tratamento para uma determinada situação. 

 Investigação da propensão a defeitos de elementos específicos do 

framework Android. Neste trabalho levantamos características 
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apenas dos tratadores de exceção para todas as classes onde os 

mesmos eram encontrados. Um ponto que vale a pena ser investigado 

é a frequência que estes elementos do framework aparecem em report 

de falhas relacionadas ao tratamento de exceções e a partir daí 

identificar elementos ou características do framework que sejam mais 

propensa a defeitos no tratamento de exceções. 

 Association rules. Usar regras de associação para descobrir relações 

entre os componentes do framework e os tipos de tratamentos 

utilizados. 
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Apêndice A - Survey Exploratório: Questões e 
Respostas 

Este apêndice contém os questionários utilizados no survey 

exploratório, uma versão em Inglês apresentado na Tabela 15 e uma versão 

em português apresentado na Tabela 16. Além de listar as respostas 

conseguidas para o survey. 

Tabela 15. Versão em inglês do questionário utilizado no survey exploratório. 

Survey on Exception Handling in Android App Development 

We are researchers in the Software Testing and Specification Lab at the Federal University of Rio 
Grande do Norte in Brazil and we are interested in understanding the best practices applied and 
difficulties faced when developing exception handling code for Android apps.  
We would appreciate your feedback via this 10-minute survey until April 27, 2015. One of the 
respondents will receive an Amazon.com gift card of $50,00 (fifity dollars, random draw). 
 
If you have questions about the survey, please send an email to: letsufrn@gmail.com 
 

Q1: For how long have you been developing in Java? 
 
(  )  < 6 months 
(  )  >=6 and < 24 months 
(  )  >= 2 and < 4 years 
(  )  >= 4 and < 6 years 
(  )  >= 6 and < 10 years 
(  )  >= 10 years 
 

Q2: For how long have you been developing in the Android Platform? 
 
(  )  < 6 months 
(  )  >= 6 and < 12 months 
(  )  >= 12 and < 24 months 
(  )  >= 24 and < 48 months 
(  )  >= 48 and < 72 months 
(  )  >= 72 months 
 

Q3: Is the development of Android apps part of your job? 
 
(  )  Yes 
(  )  No 
 

Q4: What kind of Android projects do you work on? 
 
(  )  Open source projects 
(  )  Closed source projects 
(  )  Both 
(  )  None 



 

109 
 

Q4.1: If you have worked on at least one open source Android project, could you provide us with 
the repository address? 
 

Q5: When was the last time you needed to deal with exceptions while developing an Android 
app? What did you have to do? 
(Tip: Talk about a specific situation you had to solve.) 
 

Q6: In your opinion, is exception handling important for the development of robust applications? 
Why? 
 

Q7: Are you aware of any best practices for developing the exception handling code for Java 
and/or Android applications? 
 
(  )  Yes 
(  )  No 
 

Q7.1: If yes, what best practices are you aware of? 
(Only answer this question in case of a positive answer in Q7.) 
 

Q8: How would you rate the difficulty of exception handling in Android apps compared to general 
Java applications? 
(By general Java applications, we mean non-Android applications, such as Java desktop applications 
or Java web applications.) 
 
Android exception handling is much easier 1 (  )  2 (  )  3 (  )  4 (  )  5 (  ) Android exception handling is 
much more difficult 
 

 
Java code snippet related to Q9 and Q10 
 
public class Example{ 

  

 public static void main(String[] args) { 

  foo(); 

                //calls to other methods  

                ...  

 } 

 

 public static void foo() { 

  bar(); 

 } 

} 

 

Q9: Given the code snippet above of a simple Java class, what will happen if bar() throws a 
runtime exception? 
 
[  ]  An error message will be presented on the console 
[  ]  The program crashes 
[  ]  The exception will be logged by the Java environment and the class continues its execution 
[  ]  I don't know 
[  ]  Other: 
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Q10: If you could change the above code, what would you do with runtime exceptions thrown by 
bar()? 
 

Android code snippet related to Q11, Q12 and Q13 
 
@Override 

public void onPause() { 

    super.onPause();       

    commitData(); 

} 

 

Q11: Given the code snippet above of the onPause() method of the Activity class in Android, what 
will happen if commitData() throws a runtime exception? 
 
[  ]  An error message will be presented to the user 
[  ]  The application crashes 
[  ]  The exception will be logged by the platform and the application continues its execution 
[  ]  I don't know 
[  ]  Other: 
 

Q12: If you could change the above code, what would you do with runtime exceptions thrown by 
commitData()? 
 

Q13: If the exception thrown by commitData() was a checked exception, would you do something 
different? If so, what? 
 

Q14: In a situation where you catch an exception, but you cannot do anything to bring the 
Android application back to a stable state, what action(s) do you usually take? 
 
[  ]  Log the exception 
[  ]  Show a message to the user 
[  ]  Include an empty try-catch block to silence the exception 
[  ]  Rethrow the same exception (using the throw statement) 
[  ]  Throw a new exception (using throw new) 
[  ]  Other: 
 

Q15: Have you ever used the Thread.UncaughtExceptionHandler interface to customize the 
treatment of uncaught exceptions? 
 
(  )  Yes 
(  )  No 
 

Q15.1: If yes, briefly describe a scenario where you used the UncaughtExceptionHandler or 
include a link (URL) to the corresponding code. 
(Only answer this question in case of a positive answer in Q15.) 
 

Android code snippet related to Q16 and Q17 
The AsyncTask enables proper and easy use of the UI thread, it allows to perform background 
operations and publish results on the UI thread without having to manipulate threads and/or 
handlers [Android Developer Site].  
 
Consider the code snippet below: 
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private class Example extends AsyncTask <Params, Progress, Result> 

{ 

  protected Result doInBackground(Params... params) { 

         doSomeTask(); 

     } 

... 

} 

 

Q16: If the doSomeTask() method throws a runtime exception, will the UI thread be notified? 
 
(  )  Yes 
(  )  No 
(  )  I don’t know 
 

Q17: What will happen in the application after the exception is thrown? 
 
[  ]  An error message will be presented to the user 
[  ]  The application crashes 
[  ]  The exception will be logged by the platform and the application continues its execution 
[  ]  The exception is automatically sent to the UI thread 
[  ]  The thread of AsyncTask is terminated and the UI thread continues its execution 
[  ]  I don't know 
[  ]  Other: 
 

Q18: How would you rate each element below according to their complexity in implementing 
exception handling? 

Element 
Complexity 

Very Low Low Medium High Very High Don’t 
Know 

Broadcast Receiver (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Content Provider (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Activity (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Service (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

AsyncTask (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Fragment (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Handler (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Q19: Thank you for your participation in this survey. You are eligible to win a $50 gift card from 
Amazon.com. If you'd like to participate in the draw, please leave your email address below. 
 

Q20: Would you be willing to be contacted for a follow-up interview via Skype / Hangout? 
(We'll contact you to make an appointment at your convenience.) 
 
(  )  Yes 
(  )  No 
 

Q21: Do you have any further comments for us? 
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Tabela 16. Versão em português do questionário utilizado no survey exploratório. 

Questionário sobre Tratamento de Exceções no Desenvolvimento de Aplicações Android 

Nós somos pesquisadores no Laboratório de Especificação e Teste de Software na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e nós estamos interessados em entender as boas práticas 
aplicadas e dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do código de tratamento de 
exceções para aplicações Android. 
Nós apreciaríamos o seu feedback através desse questionário, que leva em torno de 10-15 
minutos para ser respondido, até o dia 27 de abril de 2015. Um dos participantes irá ganhar um 
cartão de presente (gift card) da Amazon.com no valor de $50,00 (cinquenta dólares). 
 
Se tiver alguma pergunta sobre o questionário, por favor envie um e-mail para: 
letsufrn@gmail.com 
 

Q1: Há quanto tempo você desenvolve para a plataforma Java? 
 
(  )  < 6 meses 
(  )  >=6 e < 12 meses 
(  )  >= 2 e < 4 anos 
(  )  >= 4 e < 6 anos 
(  )  >= 6 e < 10 anos 
(  )  >= 10 anos 
 

Q2: Há quanto tempo você desenvolve para a plataforma Android? 
 
(  )  < 6 meses 
(  )  >= 6 e < 12 meses 
(  )  >= 12 e < 24 meses 
(  )  >= 24 e < 48 meses 
(  )  >= 48 e < 72 meses 
(  )  >= 72 meses 
 

Q3: O desenvolvimento de aplicações Android faz parte do seu trabalho? 
 
(  )  Sim 
(  )  Não 
 

Q4: Qual o tipo de projeto Android que você trabalha? 
 
(  )  Projetos com código fonte aberto 
(  )  Projetos privados 
(  )  Ambos 
(  )  Nenhum 
 

Q4.1: Se você já tiver trabalhado em pelo menos um projeto de código aberto, você poderia nos 
fornecer o(s) endereço(s) do(s) respositório(s)? 
 

Q5: Quando foi a útlima vez que você precisou lidar com exceções enquanto desenvolvia uma 
aplicação Android? O que você teve que fazer? 
(Dica: você pode falar sobre alguma situação específica que precisou solucionar.) 
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Q6: Em sua opinião, o tratamento de exceções é importante para o desenvolvimento de 
aplicações robustas? Por quê? 
 

Q7: Você conhece qualquer boa prática aplicada no desenvolvimento do código de tratamento de 
exceções em aplicações Java e/ou Android? 
 
(  )  Sim 
(  )  Não 
 

Q7.1: Se sim, qual(is) boa(s) prática(s) você conhece? 
(Apenas responda essa questão se você respondeu "Sim" na Q7.) 
 

Q8: Como você classificaria a dificuldade de tratamento de exceções em aplicações Android 
comparando com aplicações Java em geral? 
(Nesse caso, entenda como aplicações Java em geral as aplicações Java que não são aplicações 
Android. (Ex.: aplicações Java desktop, aplicações Java web...) 
 
Tratamento de exceção em Android é muito mais fácil 1 (  )  2 (  )  3 (  )  4 (  )  5 (  ) Tratamento de 
exceção em Android é muito mais difícil 
 

 
Trecho de código relacionado à Q9 e Q10. 
 
public class Example{ 

  

 public static void main(String[] args) { 

  foo(); 

                //calls to other methods  

                ...  

 } 

 

 public static void foo() { 

  bar(); 

 } 

} 

 

Q9: Seja o trecho de código acima de uma simples classe Java, se o método bar() lançar uma 
exceção do tipo runtime o que acontecerá? 
 
[  ]  Uma mensagem de erro é apresentada no console 
[  ]  O programa falhará 
[  ]  A exceção será logada pelo ambiente Java e a classe continua sua execução 
[  ]  Eu não sei 
[  ]  Outra: 
 

Q10: Se você pudesse alterar o código acima, o que você faria com a exceção sinalizada pelo 
método bar()? 
 

Trecho de código relacionado à Q11, Q12 e Q13 
 
@Override 
public void onPause() { 
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    super.onPause();       
    commitData(); 
} 
 

Q11: Seja o trecho de código acima de um método onPause() de uma classe do tipo Activity. Se 
commitData() lança uma exceção do tipo runitme o que acontecerá? 
 
[  ]  Uma mensagem de erro é apresentada ao usuário 
[  ]  A aplicação falhará 
[  ]  A exceção será logada pela plataforma e a aplicação continua sua execução 
[  ]  Não sei 
[  ]  Outra: 
 

Q12: Se você pudesse alterar o código acima, o que você faria com a exceção sinalizada pelo 
método commitData()? 
 

Q13: Se a exceção sinalizada pelo método commitData() fosse do tipo checada você faria algo 
diferente? Se sim, o que? 
 

Q14: Em uma situação onde você captura uma exceção mas não pode fazer nada para que a 
aplicação volte a um estado estável. O que você geralmente faz? 
 
[  ]  Loga a exceção 
[  ]  Mostra uma mensagem para o usuário 
[  ]  Inclui um bloco try-catch vazio para silenciar a exceção 
[  ]  Relança a mesma exceção (usando apenas o comando throw) 
[  ]  Lança uma nova exceção (usando o comando throw new) 
[  ]  Outra: 
 

Q15: Você já utilizou alguma vez a interface Thread.UncaughtExceptionHandler para personalizar 
o tratamento de exceções não capturadas? 
 
(  )  Sim 
(  )  Não 
 

Q15.1:Se sim, descreva brevemente um cenário onde você usa a UncaughtExceptionHandler ou 
insira um endereço (URL) que contenha o código correspondente. 
(Somente responda essa questão se você respondeu "Sim" na Q15.) 
 

Trecho de código relacionado a Q16 e Q17 
A AsyncTask habilita um apropriado e fácil uso da UI thread, ela permite realizar operações em 
segundo plano e publicar resultados na UI thread sem a necessidade de manipular elementos de 
sincronização de threads [Site do Android Developer]. 
  
Considere o trecho de código abaixo: 
private class Example extends AsyncTask <Params, Progress, Result> 

{ 

  protected Result doInBackground(Params... params) { 

         doSomeTask(); 

     } 

... 

} 
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Q16: Se o método doSomeTask() lançar uma exceção do tipo runtime, a UI thread será notificada 
adequadamente? 
 
(  )  Sim 
(  )  Não 
(  )  Eu não sei 
 

Q17: O que acontecerá na aplicação após o lançamento da exceção? 
 
[  ]  Uma mensagem de erro é apresentada ao usuário 
[  ]  A aplicação falhará 
[  ]  A exceção será logada pela plataforma e a aplicação continuará a sua execução 
[  ]  A exceção é enviada automaticamente para a UI thread 
[  ]  A thread da AsyncTask é terminada e UI thread continua sua execução 
[  ]  Eu não sei 
 

Q18: Como você classificaria cada elemento abaixo de acordo com sua complexidade na 
implementação do tratamento de exceções? 

Elemento 
Complexidade 

Muito baixa Baixa Média Alta Muito Alta Não 
Sabe 

Broadcast Receiver (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Content Provider (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Activity (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Service (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

AsyncTask (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Fragment (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Handler (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

Q19: Obrigado por sua participação em responder o questionário. Você é um(a) candidato(a) a 
concorrer a um cartão de presente da Amazon.com no valor de $50,00 dólares. Se você gostaria 
de participar do sorteio, deixe o seu e-mail abaixo. 
 

Q20: Você estaria disposto(a) a ser contatado(a) para uma entrevista via Skype / Hangout? 
(Nós entraremos em contato para marcar uma entrevista no horário de sua conveniência.) 
 
(  )  Sim 
(  )  Não 
 

Q21: Você tem algum outro comentário/sugestão a nos fornecer? 
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Respostas do Survey Exploratório 

 

# 

Q1: Há quanto tempo 
você desenvolve para a 

plataforma Java? 

Q2: Há quanto tempo 
você desenvolve para a 

plataforma Android? 

Q3: O desenvolvimento 
de aplicações Android 
faz parte do seu 

trabalho? 

Q4: Qual o tipo de projeto 

Android que você trabalha? 

1 >= 6 e < 10 anos >= 72 meses Sim Projetos privados 

2 >= 2 e < 4 anos >= 6 e < 12 meses Não Projetos privados 

3 >= 4 e < 6 anos >= 12 e < 24 meses Sim Projetos privados 

4 >= 4 e < 6 anos >= 6 e < 12 meses Sim Projetos privados 

5 >= 2 e < 4 anos < 6 meses Não Ambos 

6 >= 6 e < 10 anos >= 24 e < 48 meses Não Projetos privados 

7 >= 2 e < 4 anos >= 6 e < 12 meses Sim Projetos privados 

8 >= 4 e < 6 anos >= 24 e < 48 meses Sim Projetos privados 

9 >= 10 anos >= 48 e < 72 meses Sim Ambos 

10 >= 6 e < 24 meses < 6 meses Não Ambos 

11 >= 4 e < 6 anos >= 72 meses Não Projetos privados 

12 >= 2 e < 4 anos >= 24 e < 48 meses Sim Ambos 

13 >= 2 e < 4 anos >= 6 e < 12 meses Sim Projetos privados 

14 >= 6 e < 10 anos >= 72 meses Sim Ambos 

15 >= 2 e < 4 anos >= 24 e < 48 meses Sim Ambos 

16 >= 4 e < 6 anos >= 12 e < 24 meses Sim Projetos privados 

17 >= 6 and < 12 months < 6 months No Both 

18 >= 6 and < 10 years >= 2 and < 4 years No Both 

19 >= 6 and < 10 years >= 4 and < 6 years Yes Both 

20 >= 10 years >= 4 and < 6 years Yes Closed source projects 

21 >= 4 and < 6 years >= 4 and < 6 years Yes Both 

22 >= 6 and < 10 years >= 4 and < 6 years Yes Both 

23 >= 10 years >= 2 and < 4 years No Open source projects 

24 >= 4 and < 6 years >= 4 and < 6 years No Open source projects 

25 >= 4 and < 6 years >= 4 and < 6 years Yes Closed source projects 

26 >= 4 and < 6 years >= 4 and < 6 years Yes Closed source projects 

27 >= 6 and < 10 years >= 4 and < 6 years No Closed source projects 

28 >= 4 and < 6 years >= 4 and < 6 years Yes Both 

 

# 

Q4.1: Se você já tiver trabalhado em pelo 
menos um projeto de código aberto, você 

poderia nos fornecer o(s) endereço(s) do(s) 
respositório(s)? 

Q5: Quando foi a útlima vez que você precisou lidar 

com exceções enquanto desenvolvia uma aplicação 
Android? O que você teve que fazer? 

1   

em todos os projetos que utilizam recursrs online. Sempre 

preciso verificar os dados recebidos, tratar erros d 
comunicação,  de interpretação, etc. 

2   Para resolver problemas de exceções, utilizo o mvc. 

3   

O App precisava se comunicar com servidor para obter 
algumas informações, e a partir dessas informações 
construir a tela do aplicativo, mas poderia ser que ao se 
comunicar com o servidor, nenhuma informação seja 

coletada, seja ela pela informação ainda não existir ou 
algum problema interno. Isso para o usuário do aplicativo 
precisa ser transparente, não podendo mostrar uma 
mensagem de erro estranha. Para tal acontecimento foi 

preciso criar um tratamento de exceção, para assim 
mostrar uma mensagem adequada ao usuário. 

4   Tratamento de exceção para requisição HTTP. 

5 https://github.com/raftelti/PhoneBalance  

Um caso específico foi usando Reflection para acessar 
funções de uma versão superior do Android. Uma exceção 
era gerada se o método não era encontrado por Reflection, 

então eu decidi retornar um valor padrão(era para detectar 
se o celular era multi-sim, se não tivesse o método, o 
considerava como de um SIM só) 

6     

7   

Eu precisava fazer uma consulta a webservices e tive que 
definir uma exceção para a situação de não haver conexão 
com a internet.  

8   

Peguei na internet um trecho de código que fazia uma 
requisição HTTP POST usando a biblioteca nativa do Java 
(java.net). Esse trecho de código tem potencial para lançar 

https://github.com/raftelti/PhoneBalance
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duas checked exceptions: MalformedURLException (ao 
instanciar a URL) e IOException (ao efetuar a requisição). 
Encapsulei o trecho de código em um método e, como acho 

que não seja responsabilidade desse método tratar essas 
exceções, fiz o método declarar que lança as duas exceções. 
No código que fazia usa desse método adicionei um bloco 
try/catch que tratava cada uma das exceções. Se achasse 

que aquele ponto ainda não era o ideal para fazer o 
tratamento, declararia as duas exceções novamente no 
método de nível mais alto e assim por diante. 

9     

10     

11   não me recordo 

12   

O grande desafio de exceções no Android é que, qualquer 
exceção que não seja corretamente tratada, provoca "crash" 
do processo da app. Uma das formas que tenho utilizado 

recentemente é incluir o projeto 
https://github.com/JakeWharton/timber, que permite 
rastrear aquelas exceções mais "teimosas". Outra dica é 
"catch early, catch often", evitando ao máximo um 

"bubbling" das exceções, o que gera stacktraces gigantes e 
de difícil identificação. 

13   

Exceções principalmente de banco de dados, SQLite, o 

acesso continuo na app e a troca de telas fazia dar 
exception no bd.. tive que procurar salvar os dados no meu 
Application e salvar ele como objeto. Exemplo: Busca de 
usuário. 

14 

https://github.com/TheFakeMontyOnTheRun/
derelict 
 
Não me orgulho do código final produzido. 

Ontem! 
Meu time discutia o que lançar numa situação inusitada, 
mas não tão incomum assim. 
 

Um rapaz mais novo estava lançando RuntimeException. 
Um dos mais experientes do time sugeriu 
InvalidParameterException. 

 
Acabamos não usando exceções, mas comentei que gosto 
de exceções específicas (algo como 
NetworkErrorOnBrowsingPhotoException, por exemplo) 

15 

https://github.com/flipstudio/pluma 
https://github.com/flipstudio/YouTubeExtract
or 
https://github.com/pietrocaselani/Masked-

EditText 
https://github.com/pietrocaselani/Vida-de-
Programador 
https://github.com/se-

bastiaan/PopcornTimeRemote-Android 

Tratar exceptions em outra thread e notificar a main 
thread. Adotamos o padrão de enviar um objeto da classe 
(java.lang) Error via listener e na main thread tratamos 

esse erro com alertas para o usuário. 

16   

Há uns 6 meses atrás. Usei try catch porém no toast para 
exibir a mensagem, mas em alguns casos tratei o erro para 

não acontecer exceções. 

17 
https://github.com/basil2style/getid [in f-
droid] I used exception in my last private project. 

18 

https://github.com/dnet/adsdroid 
https://github.com/dnet/NFCat 
https://github.com/joar/mediagoblin-android 
https://github.com/k9mail/k-9 

In ADSdroid, PDF files are downloaded by the app, which 
are then opened by the appropriate app(s) installed on the 
device using the Intent system. This worked great on a 

number of devices, but some users complained that it 
crashed on their device. As it turns out, they didn't have 
any PDF viewers installed, and Android threw an 
ActivityNotFoundException upon startActivity(Intent), so I 

had to catch that and display a Toast to the user so that he 
knows why nothing happened. See diff @ 
https://github.com/dnet/adsdroid/commit/0e5c8f3#diff-
180eedd6aae85fad2442e8f6e2258456R115 

19 
https://github.com/passy/Android-
DirectoryChooser 

The question is too broad. Exceptions are misused in the 
Android SDK as control flow and happen everywhere.  

20   

Configure automated crash reporting. Debug, identify and 

correct programming mistakes to avoid the exception. 

21 Https://GitHub.Com/chrisjenx/Calligraphy 

Always. Write a test to identify the issue. 
 

Or in the wild we use Crashlytics 

22     

23 https://github.com/ankidroid/Anki-Android 

~3 months ago. 

Dealing with a library throwing an exception on malformed 

https://github.com/passy/Android-DirectoryChooser
https://github.com/passy/Android-DirectoryChooser
http://https/GitHub.Com/chrisjenx/Calligraphy
https://github.com/ankidroid/Anki-Android
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output 

24 https://github.com/yuriykulikov/AlarmClock  

Rare exceptions (market installs): 

Activity and DialogFragment were restored after the user 
reentered the screen, but the aplication was destroyed. 
DialogFragment  did not do anything is 
onSaveInstanceState() 

 
Sometimes fonts were not loaded (now loading a default 
font) 
 

Sometime database cannot be accessed and a retry is 
required 

25 

https://github.com/dmitry-
zaitsev/ExpandableAdapter 

https://github.com/dmitry-
zaitsev/CircleLayout 
https://github.com/dmitry-

zaitsev/AndroidSideMenu 
https://github.com/dmitry-
zaitsev/WearableSQLite 
https://github.com/ikravchenko/AndroidState

Saver 

- When developing public API which might produce faulty 
behavior (networking, for instance) 

- When working with Camera API 

26 

https://github.com/dexlex/DexMovingImageVi
ew 
https://github.com/dexlex/DexPagerAdapter 

https://github.com/dexlex/DexShiftingView 

I had to catch a JsonSyntaxException while deserializing a 

Json file using Gson 

27   

My app was crashing on some specific Android devices. 
Since I didn't have access to those devices I needed to 

collect a stack trace, and then infer how the app could 
crash in that way. 

28 

https://github.com/excilys/androidannotation

s 
https://github.com/yDelouis/selfoss-android 

Last week, I had to handle exceptions during bluetooth 

communications to retry the communication or to show the 
user the actions to make to solve the issue. 

 

# 
Q6: Em sua opinião, o tratamento de exceções é importante para o 
desenvolvimento de aplicações robustas? Por quê? 

Q7: Você conhece 

qualquer boa prática 
aplicada no 
desenvolvimento do 

código de tratamento de 
exceções em aplicações 
Java e/ou Android? 

1 

Sim, pois do mesmo jeito em q sistemas web e em aplicações desktop,  as 

aplicações Android podem ser manipuladas d forma errônea pelo usuário, ou até 
mesmo por informações incompletas ou mal formadas vindas de outras fontes, 
gerando diferentes erros e causando o encerramento da aplicação. Os principais 
erros são relacionados ao uso do hardware do aparelho e de conexões web para 

obtenção d dados Não 

2 Sim, claro. Para capturar e tratar o erro antes de apresentar Não 

3 

Sim, sem o tratamento de exceções, muitos erros podem não ser considerados, ou 
acabar imaginando que um erro é do tipo X mas na realidade é do tipo Y, podendo 
causar o tratamento incorreto do erro. Não 

4 

Sim, para que o erro não "estoure" na cara do usuário, e/ou evitar que o programa 
pare de funcionar ocasionando desconforto ao usuário. O tratamento de exceções 
faz parte da solução para o desenvolvimento de uma característica muito 
importante em desenvolvimento de software: a capacidade de recuperação de 

falhas. Sim 

5 

Claro, exceções podem desviar o fluxo do programa, todo programa deve estar 
preparado para tratar exceções. Em uma aplicação robusta, isso acaba 
aumentando muito a complexidade e vai acabar dificultando a manutenção.  Sim 

6   Não 

7 

Sim, pois não dá pra supor que todos os usuários irão utilizar todas as 

funcionalidades da forma que ela foi programada. Se o usuário forçar a barra, o 
sistema precisa alertar corretamente sobre a besteira que ele tá fazendo(para isso 
precisa usar tratamento de exceção corretamente), pois o aparecimento de um erro 
na cara do usuário já ia demonstrar uma fraqueza da aplicação. Sim 

8 

Definitivamente sim. No Java há exceções basicamente de dois tipos, as checked 
(em geral representando problemas dos quais o programa pode ser recuperar em 
algum ponto do call stack) e as runtime (que tendem a resultar de erros de 

programação que precisam ser pegos e corrigidos no código). Principalmente no 
caso das checked, é importante tratá-la no ponto certo do call stack e não "engolir" 
uma exceção, sob pena de não tratar uma situação recuperável no momento 
adequado ou esconder um problema não previsto e potencialmente pior. Sim 

https://github.com/yuriykulikov/AlarmClock
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Recentemente respondi a uma pergunta sobre exceções no StackOverflow em 
Português e e essa diferença ficou bem explícita e alinhada com a minha 
experiência no uso de exceções: 

http://pt.stackoverflow.com/questions/55624/exception-vs-runtimeexception-
quando-utilizar-um-ou-outro/55663#55663 

9   Não 

10   Não 

11   Não 

12 

Sim, pois dentro da plataforma Java as exceções são a forma do código dizer que 
há algo errado. A única coisa que questiono é que o código muitas vezes não é 
resiliente, isto é, exceções surgem em momentos inesperados e o código quase 
sempre não sabe lidar com elas. Na minha opinião, qualquer "exceção" é algo que 

foge à regra, não foi planejado a acontecer. Portanto, qualquer aplicação que se 
diga robusta deve estar preparada a fornecer alternativas para lidar com elas. Sim 

13 
Sim, é garantir que o código faça o que se pede, se não porquê teriamos a 
preocupação de tratar isso? Sim 

14 
Certamente. Uma boa política de exceções separa a aplicação que não quebra mas 
funciona de forma irregular da aplicação perfeita Sim 

15 

Com certeza. Se você apenas ignorar as exceptions seu aplicativo vai ficar em um 
estado inesperado e poderá causar outros problemas. É melhor deixar o app dar 
crash e tratar esses erros com ferramentas tipo Crashlytics ou ACRA. Recomendo 
dar uma olhada nestes links: 

http://www.slideshare.net/pyricau/crash-fast-squares-approach-to-android-
crashes-devoxx-be-2014 
http://nerds.airbnb.com/android-frameworks-from-airbnb-and-square/ 
https://www.youtube.com/watch?v=57P86oZXjXs Sim 

16 
Sim. Pois reduz o número de erros de aplicação (em alguns casos fecha) para o 
usuário final. Não 

17 Yes,I think its important for the development of robust application. Yes 

18 
It's important since users need feedback, and silent failures and/or crashes are 
not appropriate. Yes 

19 Yes, it is essential in prod environments.  No 

20 

(I'll assume you're talking about unchecked exceptions since it's a compilation 
error not to handle a checked exception.) 

 
 
 
Common sources: 

 
NullPointerException 
NumberFormatException 
ConcurrentModificationException Yes 

21 
To develop the best experience for your user you need to be able to handle as many 
situations without affecting the user. Yes 

22   Yes 

23 Yes. Because all cases, exceptional or otherwise need to be taken care of properly. Yes 

24 

Yes, extremely important. Even with a big test team you will not be able to find all 
the bugs. Writing code which "fails fast" and throws exceptions if something 

unexpected happen allows to reduce the amount of unexpected situations you 
have to deal with. Yes 

25 

Yes. Because it facilitates writing of robust code when you know that exception 

might occur and you have to handle exception. Yes 

26 
Yes, it is. Because every developer should handle different situation where the user 
should be informed about. Yes 

27 Sure. If you didn't handle exceptions your program would fail. No 

28 

Exception handling is important because in complex systems, we haven't control 
over all of its part. Therefore, we have to handle the changes in the interfaces 

between these parts smoothly. No 

 

# Q7.1: Se sim, qual(is) boa(s) prática(s) você conhece? 

Q8: Como você 

classificaria o dificuldade 
de tratamentno de 
exceções em aplicações 
Android comparando com 

aplicações Java em geral? 

1 Formalmente, nenhuma.  3 

2   3 

3   2 

4 

As que sei, simplesmente se aplica a qualquer linguagem. O teste básico para as 

variáveis ou objetos envolvidos. Antes de usá-la em um caso de uso de extrema 
importância, deve-se sempre testar se ele é vazia, valor inválido, ou nulo. 3 
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5 

Eu normalmente crio classes de Exceptions para separar os tipos e causas que 
podem gerar exceções e vou às repassando de método em método até um que 
tem a responsabilidade de trata-las 3 

6   4 

7 

Não deixar um try com um catch que não faça nada, não usar exceções 
genéricas demais para situações que poderiam ser específicas, definir bem a 

hierarquia de exceções para facilitar na implementação e principalmente na hora 
de casar cada exceção com cada mensagem de erro. 3 

8 

1) Utilizar as exceções dos tipos checked e runtime de maneira adequada. Esse 

recurso foi incluído na linguagem por uma razão. 
2) Não capturar exceções genéricas (exceções "pokémon", o típico catch 
(Exception)), pois pode encobrir erros mais graves. 
3) Não capturar e logar uma checked exception quando o certo é deixá-la ser 

pega por um nível mais acima do call stack, que é mais apropriado para tratá-la. 
4) Não "engolir" uma exceção (capturar e não fazer nada). Uma vez ou outra já fiz 
isso porque o código foi projetado para aquele erro nunca ocorrer, mas são casos 
esporádicos. 4 

9   3 

10   4 

11   3 

12 

"Catch early, catch often", https://github.com/JakeWharton/timber, evite 
código traiçoeiro que não declara "throws ..." mas lança erros sem fornecer um 

indicativo para lidar com eles. 3 

13 

Conceito de herança é muito utilizado, disponibilizar bibliotecas para seu projeto 
é uma boa prática e economia de tempo. Uso de pesos nos layouts. Detalhar bem 

o que cada método irá realizar. etc.. 5 

14 
Conforme comentei anteriormente, usar tratadores específicos e sempre ter um 
tratamento certo. Nunca engolir exceção. 4 

15 

Como dito anteriormente, enviamos um Error via listener quando a exception 
acontece em outra thread e tratamos na main thread. 
Na main thread tratamos exception de diversas formas, mostrando alertas para o 
usuário ou por exemplo quando precisamos converter uma string em número, 

colocamos um valor default no catch. 3 

16   3 

17 

1)  Not  start from the scratch. 
2)  Use thorough documentation 
3)  Prototype before coding anything. 3 

18 

Not catching too wide scope of exceptions; not catching low level system 

exceptions; not using exceptions as a method of normal flow control. 4 

19   3 

20 

Generally speaking unchecked (RuntimeException, etc) should not be caught in 
an app. Automated crash reporting and proper testing should identify problems 
and these should be corrected. An app will not behave correctly if unchecked 
exceptions are caught and ignored. 1 

21 Try catching. Named exceptions where possible. 2 

22   5 

23 

Correctly handle InterruptedException (preserve the interrupted flag). 
Use the subset of exceptions that can be passed along the ContentProvider 
boundary. 
Use checked exceptions rather than unchecked exceptions whenever possible. 3 

24 

Fail fast 
Check arguments when you get then not when you use them 
Report the exceptions 

Try to recover (if no success - kill the app and restart) 4 

25 
Do Checked exceptions. Propagate exception further if you don't know what to do 
with it in your current context. 3 

26 

Don't catch Throwable and Error. 
Don't catch runtime exception 
Throw when possible 
Create custom exception 

Describe exception when you instance a new exception 3 

27   3 

28   3 

 

# 

Q9: Seja o trecho de código acima de 
uma simples classe Java, se o método 

bar() lançar uma exceção do tipo 
runtime o que acontecerá? 

Q10: Se você pudesse alterar o código acima, o que você faria 
com a exceção sinalizada pelo método bar()? 

1 O programa falhará Colocaria try e catch para contornar a exceção  

2 O programa falhará 
public void foo() { 
   try { 
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       bar(); 
   } catch (Exception x) {  
       //tratar aqui outros erros 

   } 
} 

3 O programa falhará 

Eu iria colocar o método bar() dentro de um try catch e assim caso 

seja levantada a exceção de runtime, iria fazer um tratamento 
especial de modo que o programa não falhe. 

4 
Uma mensagem de erro é apresentada 
no console, O programa falhará 

public class Example{ 
 

public static void main(String[] args) { 
try { 
                     foo(); 
                } catch(Exception e) { 

                     //informar erro aqui, console ou GUI 
                     System.ot.println(e.getMessage()); 
                } 

                //chamadas para outros métodos 
                ...  
} 
 

public void foo() throws Exception { 
bar(); 
} 
} 

5 O programa falhará 

Envolveria "bar()" com um try-catch e então avaliaria a exceção 
gerada, se o foo() não puder tratar da exceção, ele a joga. E então 
envolveria a chamada de foo() com um try-catch também. 
Na verdade, depende bem do contexto e das responsabilidades. 

6 
Uma mensagem de erro é apresentada 
no console 

try { 
   bar() 
} catch (Exception e) { 

   #tratamento da excecao 
} 

7 

Uma mensagem de erro é apresentada 

no console, O programa falhará 

Colocaria um try{} catch(RuntimeException e) e faria exibir a 

mensagem de erro para o usuário dentro do catch 

8 O programa falhará 

Depende da situação. A princípio não mexeria no código pois como 
falei anteriormente as exceções runtime tendem a se originar de 

erros na programação que devem ser pegos e corrigidos pelo 
programador. Então eu primeiro trataria o trecho de código que 
originou a exceção, o que levaria o código a não lançá-la novamente. 
Dessa forma não seria necessário adicionar um bloco try-catch para 

tratar a exceção. Mesmo assim já me deparei com métodos que 
lançam ou devem lançar exceções runtime. Nesse caso isso deve ser 
declarado na assinatura do método e o código usuário (isto é, o 
código que chama esse método) deve capturar e tratar a exceção. 

9 O programa falhará   

10 

Uma mensagem de erro é apresentada 
no console, Erro de compilação pois está 

invocado um método não estático dentro 
de um método estático public static void foo(); 

11 O programa falhará 

public void foo() { 

try 
{ 
bar(); 
} 

catch(Exception e) 
{ 
 
} 

} 

12 O programa falhará 

Identificaria qual o tipo de exceção exato que está sendo lançado 
dentro de "catch's" encadeados e forneceria alternativas para 

tratamento, caso uma abordagem resiliente não estivesse disponível, 
isto é, onde o próprio código encontra uma forma de contornar o 
erro elegantemente. 

13 O programa falhará 

try { 
  bar(); 
}catch ( Exception e ) { 
   Log.e(TAG, e.getMessage() , e); 

}  
 
Salvaria a exception no Logcat ou em alguma lib minha de Log para 
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verificar o porquê do erro.. 

14 

Uma mensagem de erro é apresentada 

no console, O programa falhará, Eu não 
sei Throws RuntimeBarXxxException 

15 O programa falhará RuntimeException deixamos dar crash. 

16 
Uma mensagem de erro é apresentada 
no console, O programa falhará   

17 

An error message will be presented on 

the console   

18 
An error message will be presented on 
the console, The program crashes 

Let it propagate to the UI logic (wrapping it in a dedicated Exception 
class, if necessary) and inform the user from UI code. In a debug 
configuration, I'd also log the event. 

19 It doesn't compile. foo isn't static.  Convert them into a sum type and return it from foo.  

20 
An error message will be presented on 
the console, The program crashes 

Nothing. If bar() throws a runtime exception, this means there are 

unknown side-effects from an early return and correct state can no 
longer be assumed. The program should not continue execution. 

21 

An error message will be presented on 

the console, The program crashes Try catch the call to bar() 

22 
An error message will be presented on 
the console   

23 The program crashes 

It depends entirely on the semantics of the code. Is it safe to 
continue after foo() if bar() failed? If there any state changes in bar() 
that need to be undone? Under what conditions is the runtime 
exception thrown? Is there anything besides crashing, or is crashing 

the safest option? 
 
Without additional details, this would be what I can think of: 
 

public class Example{ 
 
public static void main(String[] args) { 
if (!foo()) { 

                  // properly handle the failure of foo. 
                } 
                //calls to other methods  
                ...  

} 
 
public boolean foo() { 
try { 

                  bar(); 
                } catch (RuntimeException e) { 
                  Logger.debug("bar() failed", e); 
                  return false; 

                } 
                return true; 
} 
} 

24 
An error message will be presented on 
the console, The program crashes 

public static void main(String[] args) { 
    try { 
foo(); 

                //calls to other methods  
                ...  
    } catch (Exception e) { 
         //last line - report the exception, then restart the app 

         reporter.report("Terrible!", e); 
    } 
} 

25 
An error message will be presented on 
the console, The program crashes 

In general - nothing. RuntimeException usually is indicator of 
developer errors in a code. In absolutely worst scenario (such as 
Camera API which produces quite random RuntimExceptions) I 
would catch concrete type of RuntimeException in foo() 

26 The program crashes 

public class Example{ 
 
public static void main(String[] args) { 

                try{ 
         foo(); 
                }catch(SomeException e){ 
                        //Exception handling 

                } 
} 
 
public void foo() throws SomeException { 
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                try{ 
      bar(); 
                } catch(Exception e){ 

                      e.printStackTrace(); 
                      throw new SomeException("message"); 
                } 
} 

} 

27 
An error message will be presented on 
the console, The program crashes catch them and print a nice message to the user. 

28 
An error message will be presented on 
the console, The program crashes 

I would change nothing because I don't know what the runtime 
exception is, a runtime exception is often something that shouldn't 
happen and the Android system (or another system like Crashlytics) 
will report the exception so that it can be fixed in next release. 

 

# 

Q11: Seja o trecho de 
código acima de um 

método onPause() de uma 
classe do tipo Activity. Se 
commitData() lança uma 
exceção do tipo runitme 

o que acontecerá? 

Q12: Se você pudesse alterar o código acima, o que você faria com a exceção 

sinalizada pelo método commitData()? 

1 
A aplicação falhará, Não 
tenho certeza  Tentaria guardar de alguma outra forma antes que a Activity  seja pausada.  

2 
Uma mensagem de erro é 
apresentada ao usuário 

@Override 
public void onPause() { 
    super.onPause();      

    try {  
       commitData(); 
    } catch (Exception x) {  
        //tratar aqui outros erros 

    } 
} 

3 A aplicação falhará 

Eu iria colocar o método bar() dentro de um try catch e assim caso seja levantada 
a exceção de runtime, iria fazer um tratamento especial de modo que o programa 

informe ao usuário que a operação não foi possível ser realizada sem precisá que 
o app crash.. 

4 

Uma mensagem de erro é 
apresentada ao usuário, A 

aplicação falhará 

@Override 

public void onPause() { 
    super.onPause();   
    try {     
        commitData(); 

    } catch(CommitDataException e) { 
        //informar erro aqui, console ou GUI 
         System.ot.println(e.getMessage()); 
    } 

} 

5 Não sei 

Envolveria com try-catch e trataria naquele escopo, pois não podemos lançar 
exceções nesse método. 

 
(Acho que o super.onPause() deveria estar no final do método) 

6 

A exceção será logada pela 

plataforma e a aplicação 
continua sua execução   

7 A aplicação falhará, Não sei 

acho que o colocaria dentro de um try-catch. na chamada do commitData e 

dentro desse catch registraria alguma informação sobre o erro para ser exibida 
no onResume() para o usuário 

8 A aplicação falhará 

Para mim é a mesma situação do trecho de código anterior e portanto a mesma 
resposta. A aplicação deve falhar imediatamente ("fail-fast") e o código que gera a 

exceção deve ser corrigido se possível. 

9     

10 A aplicação falhará   

11 A aplicação falhará   

12 A aplicação falhará 

Caso identificasse o tipo de erro e este fosse pontual, como falta de conectividade 

caso o método "commitData()" necessitasse se comunicar com um servidor, 
poderia agendar uma nova tentativa com uma Intent e AlarmManager. 

13 A aplicação falhará 

try { 

  commitData(); 
}catch ( Exception e ) { 
   Log.e(TAG, e.getMessage() , e); 
}  
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Salvaria a exception no Logcat ou em alguma lib minha de Log para verificar o 
porquê do erro.. 

14 

A aplicação falhará, A 
exceção será logada pela 
plataforma e a aplicação 
continua sua execução 

Mesmo da situação anterior. Mas tentaria fazer uma exceção cujo nome 
interagisse bem com o CommitData 

15 A aplicação falhará RuntimeException deixamos dar crash. 

16 

Uma mensagem de erro é 
apresentada ao usuário, A 

aplicação falhará   

17     

18 

An error message will be 

presented to the user, The 
application crashes 

I'd log it in debug builds, but ignore in release, since there's nothing the user or 
the app could do to make it better. 

19 The application crashes Sum type. Never throw exceptions.  

20 

An error message will be 
presented to the user, The 
application crashes 

Nothing. If commitData() throws a runtime exception, this means there are 
unknown side-effects from an early return and correct state can no longer be 
assumed. Was data actually committed? Can you sure it was completely saved? 

21 

An error message will be 
presented to the user, The 
application crashes Depends if committing data needs to fail gracefully or quickly. 

22 The application crashes   

23 The application crashes 

Again depends on the semantics of the function, but in this case, this is probably 
the safest. 

 
@Override 
public void onPause() { 
  try { 

    commitData(); 
  } catch (RuntimeException e) { 
    Log.e(TAG, "failed to commit data", e); 
  } finally { 

    super.onPause(); 
  } 
} 
 

Possibly logging and ignoring the exception might be okay here, but cleaning the 
saved state might be helpful here. 

24 

An error message will be 

presented to the user, The 
application crashes 

Nothing. I will add a exception catching decorator with 

Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler to an existing Handler and process 
the Runtime exception with it. 

25 

An error message will be 

presented to the user, The 
application crashes Same as Q10 

26 The application crashes 

@Override 
public void onPause() { 

    super.onPause();       
    try{ 
        commitData(); 

    }catch(Exception e){ 
 
    } 
} 

27 

The exception will be logged 
by the platform and the 
application continues its 
execution 

Catch the exception, and then decide what to do. In this case maybe show a error 
to the user that their data couldn't be saved. 

28 

An error message will be 
presented to the user, The 

application crashes 

I would change nothing because I don't know what the runtime exception is, a 
runtime exception is often something that shouldn't happen and the Android 
system (or another system like Crashlytics) will report the exception so that it can 

be fixed in next release. 

 

 

# 

Q13: Se a exceção sinalizada pelo método commitData() fosse do tipo 

checada você faria algo diferente? Se sim, o que? 

Q14: Em uma situação onde 

você captura uma exceção 
mas não pode fazer nada para 
que a aplicação volte a um 
estado estável. O que você 

geralmente faz? 

1 Não sei. 
Loga a exceção, Mostra uma 
mensagem para o usuário, 
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volta ao passo anterior 

2 não entendi o que seria do tipo checada... 

Mostra uma mensagem para o 

usuário 

3 Não. 
Mostra uma mensagem para o 
usuário 

4 Não. 

Loga a exceção, Mostra uma 
mensagem para o usuário, 
Lança uma nova exceção 
(usando o comando throw 

new), Lançar mensagem 
avisando que um erro 
inesperado aconteceu, e 
aplicação precisa ser reiniciada 

5 

Nunca me ocorreu, mas acho que poderia chamar um serviço para 
recuperar as informações e assim não interromper no ciclo de vida da 

Activity. 

Loga a exceção, Mostra uma 
mensagem para o usuário, 
Inclui um bloco try-catch vazio 

para silenciar a exceção 

6   

Relança a mesma exceção 
(usando apenas o comando 

throw) 

7 
Idealmente sim. Exibiria uma mensagem de erro diferenciada de acordo 
com o tipo de erro diferente que foi ocorrido Loga a exceção 

8 

Nesse caso sou obrigado a capturar e tratar a exceção dentro do onPause(). 
Não posso alterar a assinatura do onPause para lançar mais exceções do 
que a assinatura atual permite. 

Lança uma nova exceção 
(usando o comando throw new) 

9     

10     

11     

12 Não sei se entendi o que "do tipo checada" quer dizer nesse contexto. 
Loga a exceção, Mostra uma 
mensagem para o usuário 

13 

Checada no sentido, eu sei que tipo de exception irá vir? 

 
ah, poderia adicionar um 
 

try { 
  commitData(); 
}catch ( ExceptionCommit e ) { 
   Log.e(TAG, e.getMessage() , e); 

} finally { 
   // Se der a exceptionCommit eu faria algo para tratar isso pois já 
  // saberia que poderia acontecer isso. 
    Toast.makeText(getContext(), "Ocorreu um erro", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 
} 

Mostra uma mensagem para o 
usuário, Coloca em uma 
thread, caso esta dê errado 
mostra uma mensagem 

pedindo para tentar 
novamente. 

14 É o que venho descrevendo. 

Loga a exceção, Mostra uma 
mensagem para o usuário, 

Lança uma nova exceção 
(usando o comando throw new) 

15 

Sim. Não creio que seja uma boa idéia chamar métodos que façam 

commits, salve dados ou coisa do gênero no onPause(), mas enfim, 
provavelmente mostraria um Alert ou Toast. Mas realmente não parece 
correto esse commitData() no onPause(). 

Lança uma nova exceção 
(usando o comando throw new) 

16   
Inclui um bloco try-catch vazio 
para silenciar a exceção 

17   

Show a message to the user, 

Include an empty try-catch 
block to silence the exception 

18 
Nothing, the catch syntax avoids the compiler being problematic about the 
issue. 

Log the exception, Show a 
message to the user, Rethrow 

the same exception (using the 
throw statement) 

19 No. Sum types over exceptions. Always.  

Rethrow the same exception 

(using the throw statement) 

20 

Absolutely. In fact you'd be forced to since onPause does not declare any 
checked exceptions. You then must catch any declared checked exceptions 

thrown by commitData(). 
 
A checked exception is thrown from a known source and would be as an 
informative subclass as possible. Typically lower-level checked exceptions 

are caught at their source, and wrapped with more informative higher level 
exceptions. It's then easy to verify proper handling in a try/catch block. 
 
In this particular case, I would name the method 'tryCommitData()' 

Log the exception, Show a 
message to the user, Throw a 
new exception (using throw 
new) 
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indicating that it may or may not complete successfully, and handle the 
exception higher up (closest to the actual point of failure as makes sense). 
Perhaps it would be appropriate to inform the user that data could not be 

saved. A program crash does not happen but data may be lost, which is 
worse. A Log.e(..) statement should most certainly be used here. 
 
Good examples: 

DataSaveException 
 
Bad example: 
IOException 

FileNotFoundException 

21 
If it defined the exception you can specifically check for that exception and 
let others throw Log the exception 

22   
Include an empty try-catch 
block to silence the exception 

23 Would probably do something similar to the above. 

Rethrow the same exception 

(using the throw statement) 

24 
try { ... } catch (Whatever e) { try to recover, if can't - throw new 
RuntimeException(e);}  

Log the exception, Show a 
message to the user, Throw a 

new exception (using throw 
new), Send myself a bugreport 

25 

Depends on how crucial operation is and if it can be postponed. Options 

are: 
 
- Just log the checked exception if it's OK for operation to not be executed 
- Log exception and postpone operation until next launch (store it in DB 

for instance) if operation is crucial. 
- If operation is crucial and can't be scheduled for future execution either 
present some sort of error message to the user (Toast, for instance) or 
throw RuntimeException 

Log the exception, Show a 

message to the user, Rethrow 
the same exception (using the 
throw statement), Throw a new 
exception (using throw new) 

26 

@Override 
public void onPause() { 
    super.onPause();       

    try{ 
        commitData(); 
    }catch(SpecializedThrownException e){ 
 

    } 
} 

Log the exception, Include an 

empty try-catch block to 
silence the exception 

27 Catch the exception 
Log the exception, Show a 
message to the user 

28 

I would have written the following code where `reportException` will report 
the exception to a analytics system, if the exceptions shouldn't happen 
and will do nothing if the exception can happen : 

try { 
    commitData(); 
} catch (MyException e) { 
    reportException(e); 

} 

Log the exception, Show a 
message to the user, Throw a 
new exception (using throw 

new) 

 

# 

Q15: Você já utilizou 

alguma vez a interface 
Thread.UncaughtExcepti
onHandler para 
personalizar o 

tratamento de exceções 
não capturadas? 

Q15.1:Se sim, descreva brevemente 
um cenário onde você usa a 
UncaughtExceptionHandler ou insira 

um endereço (URL) que contenha o 
código correspondente. 

Q16: Se o método doSomeTask() 
lançar uma exceção do tipo 

runtime, a UI thread será notificada 
adequadamente? 

1 Não 
 

Sim 

2 Não   Não 

3 Não   Não 

4 Não   Não 

5 Não   Eu não sei 

6 Não   Não 

7 Não   Eu não sei 

8 Não   Não 
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9     Não 

10       

11       

12 Sim 

https://github.com/JakeWharton/tim

ber Não 

13 Não   Não 

14 Não   Não 

15 Não   Não 

16 Não   Não 

17 No   Yes 

18 No   No 

19 Yes Infirectly with Crashlytics Yes 

20 Yes 

This is used with crash reporting 
systems. An 

UncaughtExceptionHandler cannot 
prevent the crash, but it can log and 
report it. Collecting crash reports is 
important because some problems only 

occur on certain devices or with small 
numbers of people.  No 

21 Yes 

Pretty much every big reporting SDK 

hooks into this. No 

22 Yes   Yes 

23 Yes 

Mostly logging or tracking purposes; 
also have passed the exception from a 

background thread to a main thread. No 

24 Yes 

https://github.com/yuriykulikov/Alar
mClock/blob/develop/src/main/java/c

om/better/alarm/AlarmApplication.jav
a 
 
ACRA + my own stuff: 

public class LoggingExceptionHandler 
implements 
UncaughtExceptionHandler { 
 

    private final Logger logger; 
 
    UncaughtExceptionHandler 
previousExceptionHandler; 

 
    public static void 
addLoggingExceptionHandlerToAllThre
ads(Logger logger) { 

        
Thread.setDefaultUncaughtExceptionH
andler(new 

LoggingExceptionHandler(logger, 
Thread 
                
.getDefaultUncaughtExceptionHandler()

)); 
    } 
 
    public 

LoggingExceptionHandler(Logger 
logger, UncaughtExceptionHandler 
previousExceptionHandler) { 
        this.logger = logger; 

        this.previousExceptionHandler = 
previousExceptionHandler; 
    } 
 

    @Override 
    public void 
uncaughtException(Thread thread, 
Throwable ex) { No 

https://github.com/JakeWharton/timber
https://github.com/JakeWharton/timber
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        logger.e("on " + thread.getName() + 
": " + ex.getMessage()); 
        

previousExceptionHandler.uncaughtEx
ception(thread, ex); 
    } 
} 

25 Yes 

- To log the exception using analytic 
tools 
- To ensure that native resources (such 

as Camera) are disposed correctly. No 

26 No   No 

27 Yes   No 

28 No   No 

 

# Q17: O que acontecerá na aplicação após o lançamento da exceção? 

1 A thread da AsyncTask é terminada e UI thread continua sua execução 

2 A thread da AsyncTask é terminada e UI thread continua sua execução 

3 A aplicação falhará 

4 A aplicação falhará 

5 Eu não sei 

6 A thread da AsyncTask é terminada e UI thread continua sua execução 

7 A thread da AsyncTask é terminada e UI thread continua sua execução 

8 A aplicação falhará 

9 A aplicação falhará 

10   

11   

12 Uma mensagem de erro é apresentada ao usuário, A aplicação falhará, Clássica mensagem "O app parou" 

13 A aplicação falhará, A exceção é enviada automaticamente para a UI thread 

14 
A exceção será logada pela plataforma e a aplicação continuará a sua execução, A thread da AsyncTask é 
terminada e UI thread continua sua execução 

15 A aplicação falhará 

16 Uma mensagem de erro é apresentada ao usuário, A aplicação falhará 

17 The application crashes 

18 
The exception will be logged by the platform and the application continues its execution, The thread of 
AsyncTask is terminated and the UI thread continues its execution 

19 An error message will be presented to the user, The application crashes 

20 The thread of AsyncTask is terminated and the UI thread continues its execution 

21 
The exception will be logged by the platform and the application continues its execution, The thread of 
AsyncTask is terminated and the UI thread continues its execution 

22 The exception will be logged by the platform and the application continues its execution 

23 The exception will be logged by the platform and the application continues its execution 

24 
The exception will be logged by the platform and the application continues its execution, The thread of 
AsyncTask is terminated and the UI thread continues its execution 

25 

The application crashes, It might continue execution with error in log. Depends on how Executor for 

AsyncTask is set up 

26 The application crashes 

27 

The exception will be logged by the platform and the application continues its execution, The thread of 

AsyncTask is terminated and the UI thread continues its execution 

28 
The exception will be logged by the platform and the application continues its execution, The thread of 
AsyncTask is terminated and the UI thread continues its execution 

 

# 

Q18: Como você classificaria cada elemento abaixo de acordo com sua complexidade na 
implementação do tratamento de exceções? 

Broadcast 
Receiver 

Content 
Provider 

Activity Service AsyncTask Fragment Handler 

1 Alta Média Média Alta Alta Média Não sei 

2 Não sei Alta Média Média Média Média Alta 

3 Muito alta Não sei Baixa Média Baixa Baixa Média 

4 Média Média Média Média Média Média Média 

5 Muito baixa Alta Média Média Alta Média Baixa 

6 Alta Alta Média Alta Alta Média Média 

7 Média Média Baixa  Alta Não sei Não sei 

8 Baixa Não sei Média Média Média Média Média 

9 Média Média Média Média Média Alta Média 

10 Média Alta Baixa Alta Alta Média Média 

11        
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12 Muito baixa Média Média Média Média Média Alta 

13 Muito alta Alta Baixa Alta Muito alta Baixa Média 

14 Baixa Não sei Muito baixa Média Alta Baixa Não sei 

15 Média Não sei Baixa Alta Alta Baixa Média 

16 Muito alta Alta Média Média Muito alta Média Média 

17 Low Low Low High Very high Medium  

18 Don't know Don't know Medium Don't know High Don't know High 

19 Very high Very high Very high Very high Very high Very high Very high 

20 Medium Medium Very low Medium High Very low Very low 

21 Medium Very high Medium Medium Low High High 

22 Very high High High High High High High 

23 Low High Medium Medium High Medium High 

24 Medium Medium Medium Medium High Medium Medium 

25 High Very high Low Very high High Low High 

26 Low High Low Low Medium High Medium 

27 Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium 

28 Very low Don't know Very low Very low High Very low High 
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Apêndice B – Survey Especialistas Android: 
Questões e Respostas 

Este apêndice contém o questionário utilizado no segundo survey 

realizado por este trabalho, ver Tabela 17. Além disso, lista as respostas 

conseguidas para o segundo survey. 

Tabela 17. Questionário utilizado no segundo survey realizado neste trabalho. 

Study on Exception Handling in Android App Development 

We are Software Engineering researchers who are interested in understanding the best 
practices applied when developing exception handling code for Android apps. 
 
We believe you can strongly contribute to this study and we would appreciate your feedback via 
this 15-minute survey. 
 
We will openly publish the results so everyone can benefit from them, but will anonymize 
everything before doing so. If you have questions about the survey, please send an email to: 
diogo@ppgsc.ufrn.br 
 
This is a purely academic study which aims at extending the work presented this year at 12th 
IEEE/ACM Working Conference on Mining Software Repositories - Unveiling Exception Handling 
Bug Hazards in Android Based on GitHub and Google Code Issues 
(http://2015.msrconf.org/program.php). 
 
We would appreciate if you could send this survey to other Android experts that you think can 
also help with this study. 
 
We accept answers in English and Portuguese. 
 
 
Diogo Queiroz and Roberta Coelho 
------------------------------------------------------------------ 
Computer Science Department 
Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil 
 

1 - For how long have you been developing in the Android Platform? 
 
(  )  < 2 years 
(  )  >= 2 and < 4 years 
(  )  >= 4 and < 6 years 
(  )  >= 6 years 
 

2 - Is the development of Android apps part of your job? 
 
(  )  Yes 
(  )  No 
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3 - What kind of Android projects do you work on? 
 
(  )  Open source projects 
(  )  Closed source projects 
(  )  Both 
(  )  Other:  
 

Text related to the next 3 questions (4, 5 and 6) 
 
Some kinds of situations where can occurring exceptions in Android development: 
 
- Make IO operations (load a image, access a database, ...);  
- Thread communication and interprocess communication 
- Use third-party libraries;  
- Access Android native code 
 
This list is just to remember some situations where you can find exceptions, but do not get stuck 
to it. The intention is that you think about a situation that may throw an exception and what do 
you usually do to handle it. 
 

4 - Please list the main BEST practices do you use when developing the  exception handling code 
of your Android apps? 
 

5 - Is there any practice specific to Android or are they the same as the ones you use in Java 
development in general? 
 

6 - In your opinion what can be considered exception handling BAD practices in Android 
development? 
 

7 - Do you believe any inherent characteristic of Android Platform can make the exception 
handling a complex task? 
 
(  )  Yes 
(  )  No 
(  )  I don't know 
 

8 - If yes, could you tell us which ones? 
 
[  ]  The multithreaded environment of Android 
[  ]  Android componentes life cycle strongly based in callback methods (e.g onCreate, onPause, 
onStop...) 
[  ]  Several entry points for a single Android application 
[  ]  Other: 
 

9 - If you choose any of the above characteristics, could you tell us why? How do you deal with 
them? 
 

10 - What are your strategies to deal with uncaught exceptions? Do you think the way the 
Android platform deals with it is good enough? 
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11 - How do you decide when you should catch the exception or let it uncaught? What are the 
reasons that lead you to choose one of these actions? What do you think about catch generic 
exceptions (e.g Exception, RuntimeException, Throwlable) in Android development? 
 

12 - Do you use crash reporting tools (e.g. Crashlytics, Crittercism, Splunk, Acra...) in your apps? 
 

13 - If yes, what is the impact of these tools on the development of robust Android apps? 
 

14 - If not, why? 
 

Please leave your email address if  we can contact you afterwards to clarify any doubt about 
your answers: 
 

Do you have any further comments for us? Is there any point that you think is important about 
exception handling in Android that was not addressed in the questions? 
 

 

Respostas para o Survey 

 

# 

1 - For how long have you been 

developing in the Android Platform? 

2 - Is the development of 

Android apps part of your job? 

3 - What kind of Android 

projects do you work on? 

1 >= 4 and < 6 years     

2 >= 4 and < 6 years     

3 >= 6 years     

4 >= 6 years     

5 >= 6 years     

6 >= 4 and < 6 years     

7 >= 4 and < 6 years     

8 >= 4 and < 6 years     

9 >= 6 years     

10 >= 4 and < 6 years Yes Closed source projects 

11 >= 6 years Yes Training 

12 >= 6 years Yes Both 

13 >= 2 and < 4 years Yes Closed source projects 

14 >= 2 and < 4 years Yes Closed source projects 

15 >= 6 years Yes Both 

16 >= 6 years Yes Both 

17 >= 2 and < 4 years Yes Both 

18 >= 6 years Yes Augmented Reality 

19 >= 2 and < 4 years Yes Both 

20 >= 6 years No Open source projects 

21 >= 4 and < 6 years     

22 >= 4 and < 6 years No Open source projects 

23 >= 2 and < 4 years Yes Both 

24 >= 2 and < 4 years Yes Closed source projects 

25 >= 2 and < 4 years Yes Closed source projects 

26 >= 2 and < 4 years Yes Closed source projects 

27 >= 4 and < 6 years No Open source projects 

28 >= 6 years Yes Both 

29 >= 6 years Yes Both 

30 >= 6 years Yes Both 

31 >= 2 and < 4 years Yes Closed source projects 

32 >= 4 and < 6 years Yes Both 

33 >= 2 and < 4 years Yes Both 

34 >= 4 and < 6 years Yes Both 

35 >= 4 and < 6 years Yes Both 

36 >= 4 and < 6 years Yes Both 

37 >= 6 years Yes Both 

38 >= 4 and < 6 years Yes Both 

39 >= 4 and < 6 years Yes Both 
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40 >= 4 and < 6 years Yes Closed source projects 

41 >= 2 and < 4 years Yes Both 

42 >= 4 and < 6 years Yes Both 

43 >= 4 and < 6 years Yes Both 

44 >= 6 years No Open source projects 

45 >= 4 and < 6 years Yes Open source projects 

46 >= 2 and < 4 years No Both 

47 >= 6 years Yes Closed source projects 

 

# 

4 - Please list the main BEST practices do you use when developing the  exception handling code of 

your Android apps? 

1 

- never leave the catch empty 
- don't leave the default "printStackTrace" in the catch. We run the exceptions through our own logging lib 

that will log out more information in debug mode. 
- fix logical issues rather than catching exceptions, where possible 
- leave comments to other devs on what states may result in exceptions 

2   

3   

4 

- Location data I/O should never really "fail" if your app is coded well.  That I generally let crash.  Network 

calls can fail, and you need to deal with that.  Its more complicated when its an explicit server error vs a 
network issue. 
- We use a task queue and EventBus on the front end, but EventBus catches exceptions by default, so we 
have a special extension of it. 

- 3rd party libraries need to be vetted.  They all differ on their quirks and error conditions.  We're very 
reluctant to use closed-source libraries. 
- Rarely do this. 

5 

Chart down the possible flows and identify edge cases. 
Attempt to refresh data and pointers that might cause an exception 
Mark useful analytic data to be retrieved if a crash happens. 
Create a good UX for failure. 

use try and catch. 

6 
always send to reporting tools, and show the problem to user decide what to do when you can't do anything 
automatically.  

7 Keep attention with the Fragment APIs, validate all NPEs from outside frontier of your app. 

8 Recover when you can; bail when you can't; log all failures 

9 

Proper exception handling involves a matrix considering independently both the reasons for the exception 
(system error, programmer error, or resource errors) and the expected harm to the application if they occur 
(harmless background crash, user facing crash, reproducible crash, or indefinite denial of service crash 
loop).  For example, the following code: 

 
  mDb.beginTransaction(); 
  try { 
    // ... 

    mDb.setTransactionSuccessful(); 
  } finally { 
    mDb.endTransaction(); 
  } 

 
Does not concern itself with the reason for any exception (for instance, even if it were NoClassDefFoundError 
and the VM is certainly going to die), but instead focuses on damage control.  The database state must be 
consistent regardless of programmer error or something more serious. 

 
More deliberately, generic exception handling should only occur as a means of _recovery_ after the 
application does crash.  Minimally this includes crash data to the server but also ensuring that filesystem 
states are known and clean and possibly adjusting this state under certain classes of problems.  Database or 

other disk corruption is one very common place where catch-all handling is used to simply delete files that 
were shown to be problematic. 
 
As for the reason of the exception, things like IOException and really most checked exception types have to 

be considered as part of nominal program flow and rarely looked at as an "error" case.  For instance, there 
are at least two "happy paths" in any given Android app that does networking: successful network result or 
any kind of network related error (IOException or even an unexpected server reply).  Failure to acknowledge 
this as separate from unrelated programmer errors like NullPointerException can result in very 

unpredictable and even buggier programs. 

10 
Use defensive programming 
Do not use libraries if you're not confident about their code 

Catch when you can, fix bugs quickly 

11 ExceptionManager and ManagedExceptions 

12 
The only case where I catch Runtime Exception is for a third-party lib. 
When a lib, e.g. adds framework, is poorly code) I protect each call with a catch Throwable block. 

13 
I catch exception and use Timber (Jake Wharton) to log exception. In production I use Crashlytics to get 
exception (I plant another configuration). If application crash anyway I get the error in Crashlytics console. 
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14 

- Do your best to recover, but give up after some time. 
- Exception will happen- handle them and monitor them. 
- If you can't recover by yourself:  

    If it's critical- let the user know and maybe let him try again. 
    If not- don't interrupt the user (for example not loading the avater image of some contact)  

15 check each handled variable before use 

16 I often prefer using error callbacks such as those provided by RxJava 

17 Only catch what you know, understand and can recover from.  

18 
As i said before the best practice I choose always depends on the situation, the common goal is trying to 
block the app flow less as possible and notify the user just if there's an actual need (with a user 
understandable message) 

19 

Try/catch all sensible points, log both warnings and critical errors through a crash reporting library. 

Disable logging entirely on release builds, for security reasons. 

20 

Only catch what you can handle; fail fast, otherwise. 
 

Close resources in finally blocks. 
 
Document recoverable exceptions as part of the API 

21 

· Fail fast 
· Raise exceptions up when useful 
· Generating own exceptions for custom code 
· Not silencing them as a rule of thumb 

22 

Don't forget to catch. 
Surround by try-catch the smallest possible snippet of code. 
Log the exception and stacktrace. 

Notify user in some way about the error. The simplest, but not always the best way is Toast.  
Display the polite, human-readable and translated message, not the exception class, message or stacktrace. 

23 

Unit by unit development. 
Use only well known libraries.  

Keep it simple in every steps. 
Unit tests.  

24 be suspicious of 3rd party tools. Always code defensively around I/O operations. 

25 Only try-catch 

26 

Handle ever exception, however unlikely to happen. 

Log and know the frequency of exceptions. 
 
Try maintaining the state of the app, and not require resets. 
 

Have just one statement in the try block (as far as possible) 
Use 'finally' well. 
 
Reduce noop catch blocks 

27 

Well, I'm self-tought pretty much-- I usually will handle exceptions when it is required and I get an 
"unhandled exception" message in the editor.  I actually would rather have the exception show up when 
testing so that I realize that "this is a thing that can go wrong". 
 

Very rarely I have find unhandled exceptions that I haven't found have lead to crash reports in the Play Store 
backend.  In that case it's usually pretty easy to figure out what went wrong-- sometimes it's due to some 
quirk of a particular flavor of Android (The Samsung Galaxies seemed to really screw with the 

DocumentProvider for example) that i could never have found without that specific device. 
 
Even in that case, I'd rather see the Exception and try to fix it rather than just catch it and move on.. 

28   

29 catch exceptions and propagate it to your analytics platform (like crashalytics) 

30 
Always do something in the catch block, even if just log the error.  

Always close cursors and resources in the finally block.  

31 

* Catch exceptions at a higher level, not in each method/class 
* Don't swallow exceptions (empty catch) 
* Log exceptions to SaaS service 

32 

- use class name as the tag for each class. For inner classes use a separate tag name 
- log all exceptions appropriate to its level. Debug, verbose error etc 
- use a crash analytics tool for grouping and classifying crashes in an app 

- when using a crash analytics framework like fabric, keep populating information in session to identify not 
only failure point but also the flow that led to it. 

33 

Apart from the standard Java practices, mentioned below, also integrate with Crash notifiers such as 

Crashlytics to get notified on every crash of the app. 

34 
Try as much as possible to decouple the app into modules. All accessible through reactive extensions 
(RxJava). Errors are much easier to catch and treat using this approach. 

35 

Throw runtime exceptions when something weird can happen and it is impossible for you to fix it, such as an 
invalid entry. Never catch a runtime exception. Do not use reflection if possible. Throw meanfull exceptions 
with custom values. 

36 
When developing a library: Document all exceptions. Especially RuntimeExceptions. Document, which 
parameters might be null for example. Do it with annotations.  
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37 try/catch/finally. Throwing errors where I don't expect to ever see them. Logging them otherwise. 

38 Crash as soon as possible to prevent unexpected states in future. 

39 

Don't let third party code flow into your code. Also applies to exception handling: Handle their exception 
early or convert into something that can be controlled more easily. 
Else there is no interchangeability more for third party framework. 
 

Try to capture exceptions on background threads and have mechanism to inform main thread about error. 
 
In general: don't let an exception uncatched through all the levels. This is a common practise on backend 
and web to not get  into weird states but results in bad experience for apps as app would crash. 

 
Avoid usage of null 

40 The same as best practices in Java 

41 
-try to implement fallback mechanism 
'-if app cannot recover inform user and if possible report error to server 

42 

1. Try to fail safe - Notify the user of an error. 

2. Ignore silently - For occurring background tasks, or for places where the exception is not expected. 
3. Re-try or fall back to previous state. 

43 be suspicious of 3rd party tools. Always code defensively around I/O operations. 

44   

45 
- try / Catch blocks 

- Avoid NullPointerExceptions by always returning a value in methods 

46 

Depending on the situation, we make methods which can possibly throws exception which performing the 
operation, so that everytime that method is accessed, exception can be caught.. and consistency is 
maintained. 

47 

Again, handle exceptions at the lowest level where there is enough contextual information to handle them 
sensibly. That is, a very low-level function which encounters an exception should throw it. At the next higher 
level handle if it can sensibly be handled there, or re-throw it up to the next higher level. 

 
Do not hesitate to write sub-classes of standard Exception classes if some "varieties" of the exception should 
be handled in special ways. 
 

I have also developed a general approach to callbacks which unifies the various callback contexts (one object 
calling back to another, a worker thread calling back, an Android Intent returning a result). I described this 
mechanism at Droidcon Berlin (2013) and Droidcon Tunis (2013). Sometimes I also use this approach to 
"convert" an exception into a callback. 

 

# 

5 - Is there any practice specific to Android or are 
they the same as the ones you use in Java 

development in general? 

6 - In your opinion what can be considered 
exception handling BAD practices in Android 

development? 

1 

There are different consequences for exceptions 

depending on your Java application. For non-user-facing 
Java applications, it may be preferable to allow a program 
to crash. On Android, crashing is a particularly negative 
user experience, and its generally preferable to provide 

the user with slightly degraded app functionality or UI, 
rather than crashing. 

- catching too many general exceptions, so that 
its hard to reason about what the user 

experience will end up being 
- catching exceptions that will just result in a 
crash later on 
- catching exceptions without providing backup 

UIs / functionality / or messaging around issues, 
so that the user experience is almost as negative 
as a crash 
- catching exceptions without sending error logs 

back to the development team, so there's no 
awareness that the issue exists 

2   
Catching and ignoring exceptions, catching high 

level generic exceptions 

3     

4 
Threading management is more restricted with libraries. 
Would need to think about this more, but a lot of the 
techniques are very specific to Android. 

Catching all exceptions and letting the app run.  

Logging locally but not reporting to some kind of 
service.  Generic "something went wrong" error 
messages. 

5 Coding is the same everywhere. 

to much try and catch on big blocks. 
Lack of proper analytic drawn from exception 
when it happens. 
lack of a proper UX upon failure 

6 the difference is the interaction with the user show a toast.  

7 

Validate all NPEs from outside frontier of your app, in 
special from the Android framework itself. If it can be 

null, it will be null .... 

Generify the exception handling when several 
expection can be thowred and encapsule critical 

code with try/catch only for laziness ... 

8 Java-based Generic catch all 

9 

Java development in general, though the policy of any 
generic crash handling as mentioned above should 
consider how the application can recover. For big iron 
servers this can look very different than consumer-facing 

Any swallowed exception (checked or unchecked) 
without logging telemetry is a guaranteed bad 
practice.  In most cases, it is actually better to 
assert a crash, such as with the following piece of 
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mobile applications. Severity of impact must always be 
considered in any larger exception handling strategy. 

code: 
 
  try { 

    return new String(bytes, "UTF-8"); 
  } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
    // We simply must be able to rely on UTF-8 
being possible. 

    throw new RuntimeException(e); 
  } 
 
Many programs will write the above as simply: 

 
  try { 
    ... 
  } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

    return ""; 
  } 
 
This makes it impossible to distinguish serious 

system configuration issues from any other trivial 
kind of program error that could occur.  In very 
large programs, this can and does result in 
extremely hard to debug or even detect problems 

affecting users in the wild. 
 
Another very serious issue is conflating multiple 
exception types together, such as: 

 
  try {  
    performNetworkRequest(); 
  } catch (Exception e) { 

    handleErrorCase(); 
  } 
 

This can result in serious programmer error 
being confused with common networking errors.  
For instance, any IOException is virtually 
guaranteed to be a harmless connectivity issue 

but an NPE can and should be fixed.  To have the 
same result in either case will simply mask 
serious bugs. 

10 I just try to be VERY careful about memory Try/catch with nothing in the catch statement 

11 Same philosophy. 

Manage each exception in a specific way in catch 
block, display an error message based on the 
instanceof the exception... a lot in fact 

12 
It's the same as in Java 

catch Runtime Exception must be avoid in most 
of case. 

13 
Quite same, except I log to a file on server side 
architecture. 

Log into phone output every exception. 

e.printStackTrace() in production. 
Catch every thing and never log to Crashlytics or 
tierce application. 

14 
Don't just catch Exception class- use the exception class 
wisely. 

Just catching some generic Exception and ignore 
it. 

15 

they are the same as the ones you use in Java 

development in general   

16 
I believe the same approaches can be used in normal 
Java development Leaving uncaught exceptions 

17 Similar to Java in general. 

Catching exceptions silently and continuing.  
Excessive try/catch in an attempt to "fake" the 
app stability (this can hide bugs).  
Catching generic exception classes without good 

reason.  
Using exceptions for normal application flow.  

18 

Best practices in Android exceptions handling are in my 

opinion strongly tied to android framework itself as most 
of the exceptions are releated to the specific behavior of 
the android framework, java exceptions of course need an 
handling too but working with android they aren't the 

main issue. 

Centralizing the exception handling as a dogma 

with no consideration for the practical situation 
you are dealing with is in my opinion a bad 
practice, that said, handling exception randomly 
without using an exception handling well defined 

structure could be even worst. 

19 Same practices for any mobile platform. 

As on any platform, catching all exceptions 
without distinction is bad and hides bugs. Fail 

fast with unforeseen errors. 

20 They are very similar. In the Android environment, one is Wrong headed attempts to catch exceptions, to 
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more likely to have to pass failure information across 
threads. Usually that just means returning something 
like a Scala Option. 

prevent a failed application from crashing. 

21 Generally the same. 
· Silencing them 
· Batching unless detail is not needed 

22 

Toast is mostly specific for Android. 

Don't catch errors which can be recovered. (It's 

much better to notify user about unavailable 
network, than to crash silently). 
Display the internal exception details instead of 
human-friendly message. 

Don't log the internal exception details and 
stack-trace. 

23 Same 

Not only for Android also for Java, if you're trying 

to develop pure object oriented approach, then 
you may never find exceptions. It is some kind of 
language bug I think and finding may be really 
hard if youre not keep it simple.  

24 
Pretty similar to regular java. 

Letting the app crash if you can help it. As a 
library developer: ever causing a crash. 

25 General Java development None I can think of 

26   
High level catching 
Catching several lines 

27 For me, they're the same thing. 

I don't know-- but please update me with the 
results-- better programmers than I (and 
honeslty, i don't really consider myself a 
"programmer" per se especially when compared 

with true experts) probably have a lot of great 
ideas for things to avoid.. So please let me know 
what others say about this. 

28     

29 
The conectivity to an analytics platform makes it different 
to normal java development rethrow the exception, let the app crash 

30 
Same 

// do nothing  
In catch block.  

31 

I'm using C# and Xamarin. I mostly use C# strategies and 

practices for catching exceptions when writing Android 
code in Xamarin. 

Catching and swallowing an exception, possibly 

only logging the stracktrace to the console. 
Something wrong happened, and it was ignored. 

32 
- never catch generic exception class. It wraps specific 
errors and create situations that may not be anticipated 
by the code. Always use specific exceptions. 

- catching global exception 

- classifying errors level as debug or vice versa 
- outputting sensitive information at part of error 
handling 

33 

The following best practices can be applied to Android 

too: 
 
- Ideally, no any exception blocks should be left empty 
- Log the messages appropriately, rather than just 

printing the stack trace. 
- Exceptions should be Exceptional. So handle them with 
respect.  

- So rather than just logging them, use exception notifiers 
to alert in case of exceptions. 
- You need not have to throw exceptions all the time. 
- In case you are throwing, throw it with enough context 

data 

- Empty Exception blocks 
- Throwing an exception without enough context 
data 

-  

34 
Fail fast. If there's something wrong, try to fail as fast as 
possible so an error can be catch during development or 

pre-release dog-fooding. 

Abuse of try-catches leading to circumstances 
where an error which should be fixed is actually 
silenced and never get attention of developers or 

QA. 

35 
You can't have a global exception catch to avoid the app 
crashing. 

Catch a null pointer exception or a runtime 
exception that should not be handled. 

36 Same as in Java. Swallowing exceptions. At least log them. 

37 

Android has trickier stuff especially surrounding I/O and 

databases. For the SQLiteOpenHelper, for instance, I'm 
always careful to close my Cursors when I'm done using 
them (in a "finally" block). 

Logging every possible error (e.g. JSON parsing 
errors) instead of throwing. Throw a 

RuntimeException() in places where you really 
don't expect to see an error, or else it can sneak 
past you and take hours to debug. 

38 
Same as in Java development and probably just in 
development. Catching and logging all exceptions. 

39 

Its general java best practises with the exception of don't 
let them all the way through.  
Checked exceptions are hardly found anymore on both 
sides. 

Let exception of third parties flow into other parts 

of app would be bad. 
 
Ignore exceptions 
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Catch OutOfMemory 
Don't do this, its just wrong, already too late 
 

Rethrow withoit keeping stacktrace. 
 
Don't catch 

40 
Do not see anything specific about Android and 

Exceptions 

Catch general exception instead of specific errors 
Overwrite setDefaultUncaughtExceptionHandler 
(only when really needed) 
Throw exception on low levels and return strange 

values (e.g. nulls) 

41 

Roughly same as in Java. Main difference is that it is 
common practice in Android to report errors to server 
without asking user. -not handling recoverable situations 

42 

the main exception in Android I always have to thing of is 
NPE. 

1. Ignoring the exception when the user expects 
an outcome of his/her actions. 
2. Handling the exception, but loosing the user's 

data (for example chat message input). 
3. Surrounding every code block with `try {} catch 
(Throwable t) {}` (I've seen it). 

43 Not really. 
Using try/catch for NullPointerExceptions 
instead of null checking 

44     

45 
Same as Java 

Poor explanations / messages in custom 
exceptions. 

46   

Not making use of correct subclass of exception 

specified in jvm 
Not making our own subclasses of exception for 
specific case scenarios  
Not handling exception at all (if not explicitely 

throws by api) 

47   

I haven't thought too much about this. I suppose 
there can be some problems which will arise due 

to life cycle problems (e.g. exceptions thrown but 
not caught in Fragments)? 

 

# 

7 - Do you believe 
any other inherent 
characteristic of 
Android Platform can 

make the exception 
handling a complex 
task? 

8 - If yes, could you tell 
us which ones? 

9 - If you choose any of the above characteristics, 
could you tell us why? How do you deal with them? 

1 Yes 

The 

multithreaded environment 
of Android, Android 
componentes life cycle 
strongly based in callback 

methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...) 

Multithreading and the life cycle most often lead to 

exceptions when an asynchronous task's callback holds 
a reference to a Fragment/Activity that has been 
destroyed or had its UI destroyed. The developer has to 
carefully ensure all callbacks are removed in the 

onDestroy or onDetach callbacks, or at least that the 
callback checks the state on return. 

2 No     

3 Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android 

Sometimes we have ANRs. We almost dont have a good 
stacktrace related to it to work with. 

4 

Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 
componentes life cycle 

strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), 
Context switching/rotation 

Threading is very problematic in any environment.  You 
need to make sure your background tasks aren't too 
coupled to the front end.  Memory leaks, etc.  Rotations 

make this more difficult.  Testing is also more difficult 
with multiple threads.  The Android lifecycle is complex.  
You just need to understand it.  For threading, we have 
a home grown threading library that helps.  It 

coordinates with the main thread, so rotations are 
simple.  we also do code reviews that prevent main 
thread and background thread code from inhabiting the 
same file. 

5 Yes 

The reliance of libraries 
and the dependency 
system 

The exceptions come from misuse and lack of 
understanding regarding the complexity of the system 
and its generality which is itself a powerful advantage 

when you compare it to other more managed systems 
such as iOS and windows. 
The lifecycle system is the solution for the problems that 
occur from the fact that there's more than one entry 
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point for the application but lack of proper 
documentation prevents developers from properly 
understanding it which causes frustration but as i said 

the problem is not in the system but in the 
documentation. 
The dependency system is an issue as it has a lot of 
false positives and edge cases - i handle it by using lint 

as well as gradle for my dependencies which makes 
them more robust   

6 

Yes 

Android componentes life 

cycle strongly based in 
callback methods (e.g 
onCreate, onPause, 
onStop...) 

the lifecycle is a good solution in my point of view. But it 
is still hard to deal with it and it is normal to have 
problems. especially when you work with activities and 
fragments.  

7 Yes 

Android componentes life 

cycle strongly based in 
callback methods (e.g 
onCreate, onPause, 
onStop...) 

Fragment are a constant source of unexpected 
exceptions. The main reason is the complexity of the 
Fragment API and the of corners of the API itselt. I deal 

with it mainly avoiding nesting fragments as much as 
possible and using only the Fragments impl. from the 
support library, which provides a single Fragment API 
implementation accross several versions of the platform 

8 

Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 
componentes life cycle 

strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), 
Several entry points for a 

single Android application 

Different entry points have different data requirements. 
If you aren't handling that well then that's a problem. 
Also crashes related to holding on to and using old 

references. 

9 No     

10 

Yes 

Several entry points for a 

single Android application, 
ANR 

Several entries can be a bit tricky on some apps. The 
only way to deal with it is to do a lot of tests. 
 
ANR... Well, you might have exceptions that will not be 

reported, or with too few information. You got to avoid 
them. 

11 No   

I build an ExceptionManager to centralyse the 

management of all the exceptions in the same place. 
ExceptionManager is responsible of user's feedback and 
team feedback for correction. 
I build ManagedExecption that inherits from exception 

in which I add information (user's error message, 
technical data, business data...) All my exceptions are 
wrap into ManagedException. 
I also overwrite the method of the Application object that 

handles runtime execption 

12 

Yes 

Difference between Activity 
life cycle and fragment life 
cycle 

The point is more complexe with inner fragment 
(fragment in fragment) 

My best solution today is to use an event bus like Otto 
but it's more complexe to debug with this kind of 
pattern. 

13 Yes 

Android componentes life 

cycle strongly based in 
callback methods (e.g 
onCreate, onPause, 
onStop...) 

When application changes orientation view and some 

other stuff are created again. Sometime creation goes 
wrong and app crashes. I test orientation change and I 
check "Don't keep background activity in developer 
option" to be able to easily see errors. 

14 No     

15 Yes 

The 

multithreaded environment 
of Android, Android 
componentes life cycle 
strongly based in callback 

methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), 
Several entry points for a 
single Android application   

16 

Yes 

Android componentes life 
cycle strongly based in 
callback methods (e.g 

onCreate, onPause, 
onStop...) 

Fragments usually hooks into  Android apps' life cycle 

and make it harder to work with configuration changes 
if not managed properly 

17 Yes Android componentes life - The lifecycle causes a lot of problems, especially for 
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cycle strongly based in 
callback methods (e.g 
onCreate, onPause, 

onStop...), Choosing when 
to crash for safety, but not 
compromising the user 
experience 

fragments in Activities. It adds complexity to the object 
lifecycle meaning that things could be null or in a 
different state than what they seem to when you use 

them.  
- I think there is a tendency for app developers to catch 
exceptions rather than letting the app crash. This 
creates silent bugs and it often renders applications in 

unusable state, leaving the user to have to kill and 
restart the app. App developers should get more 
comfortable with throwing exceptions when the 
situation warrants it and fixing crashes by looking at 

the underlying issues rather than just catching 
exceptions.  

18 No     

19 No     

20 

Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 

componentes life cycle 
strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...) 

It is frequently necessary to push some task off the UI 
thread.  If that task fails, it may be necessary to 

communicate the failure back to the user, via the UI 
thread.  That probably means catching the exception on 
one thread and then re-throwing it (or some similar 
thing) back on the UI thread.  That can be tricky. 

 
In addition, if the failure occurs at a time at which the 
application has low priority and, therefore, is 
terminated, it is possible to lose the failure completely. 

21 No   

I believe the above are issues that need to be addressed 
themselves. Exceptions derived from these situations 
are a side effect that in my opinion should not be 

attempted to be handled, but solving the causing issue 
itself. 

22 I don't know     

23 Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 

componentes life cycle 
strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...) 

These are the problems of Android OS architecture and 
mostly about language, Java. If you're developing with 

Java then you need to take care these problems. 
 
Writing your codes Sprint by Sprint or unit by unit one 
of the solution I always prefer.  

24 

Yes 

Android componentes life 
cycle strongly based in 
callback methods (e.g 
onCreate, onPause, 

onStop...) 

I just try to deal with whatever exceptions when they 

come up. 

25 Yes 

The 
multithreaded environment 

of Android, Several entry 
points for a single Android 
application 

Multithreading is the main source of problems when 

handling exceptions 
More interactions with UI will introduce more problems 
for developers 

26 Yes IllegalStateException Try+Catch them and hope it doesn't happen often 

27 No   

I didn't choose any of the above, but I will say that the 
asynchronous callbacks everywhere can get really 

tedious and complicates code. 
 
The new runtime permissions design is a nightmare, 
IMO. 

28 No     

29 I don't know     

30 

I don't know 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 
componentes life cycle 

strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...) 

Synchronization between activity and view/fragment life 
cycle is not optimal. No general way of dealing with it.  

31 No     

32 

Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 

componentes life cycle 
strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), 

Several entry points for a 

- typically my approach to build for information in a 
session object that can be dumped during an exception 
can solve issues like knowing the starting point of the 

flow etc. 
- race conditions are hard to find since not everything 
can be tracked at all times. But understanding of 
fundamental concepts can help solve some of those 

problems 
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single Android application 

33 Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 
componentes life cycle 

strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), 
Several entry points for a 

single Android application 

One of the problem with Android is, an exception not 

handled well can either result in crashes or 
misbehaviors. Let me explain with some examples:.  
 
- When you are making a network call, it's usually 

handled in a non-UI thread. Not handling them 
responses or the exceptions say devices not connected 
to the internet, the service it tries to connect being down 
etc., might result in misbehaviors of the app. 

 
- With multiple entry points, if the activities don't 
handle the existence of the data which it expects via 
intent or in shared preferences, can cause surprising 

behaviors to the end users. 

34 

Yes 

Android componentes life 
cycle strongly based in 

callback methods (e.g 
onCreate, onPause, 
onStop...) 

Fragments lifecycle are too complex to get the work 

done. We actually moved away from fragments and we're 
very happy now using mortar & flow libraries from 
square inc. 

35 Yes 

The 

multithreaded environment 
of Android, Android 
componentes life cycle 
strongly based in callback 

methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), 
Several entry points for a 
single Android application, 

Some native code that you 
cannot debug 

Try to test all the possible cases and learn from the 
experience how to avoid some of the problems 

36 No     

37 Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 

componentes life cycle 
strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), 

Several entry points for a 
single Android application 

The "several entry points" is a huge source of potential 
bugs, because it means that your app can be in several 
possible states, and you have to plan for each possible 

state. It also gets complex if the entry point is an 
Activity that is not the initial launch Activity. 

38 

Yes 

Android componentes life 

cycle strongly based in 
callback methods (e.g 
onCreate, onPause, 
onStop...) 

Well, most of the problems come from complex lifecycle 
of Android SDK components. One solution is to move 
your code as far as possible from the Android SDK so it 
won't depend on it problems that much. 

39 Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 

componentes life cycle 
strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), The 

new runtime permissions. 
You can not update apps 
that are shipped easily so 
uncaught exceptions are 

dangerous 

Unit tests 
 
Have a good crash reporting system so that they can be 

fixed very fast 

40 Yes   N/A 

41 Yes device specific problems I add device specific workarounds 

42 

Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Android 

componentes life cycle 
strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...) 

1. Strongly relying on cached data, that is not linked 

with the activity lifecycle. 
2. Trying to minimise the use of Fragments. 
3. Currently looking into Kotlin (hope that this will solve 
problems with NPEs). 

43 Yes 

The 
multithreaded environment 
of Android, Network calls 

or bitmaps & memory 
allocation 

Multithreaded can be difficult, but be weary of UI vs 
background threads and how to use them 

44 Yes The   
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multithreaded environment 
of Android, Android 
componentes life cycle 

strongly based in callback 
methods (e.g onCreate, 
onPause, onStop...), 
Several entry points for a 

single Android application 

45 I don't know     

46 Yes 

The 

multithreaded environment 
of Android, Several entry 
points for a single Android 
application   

47 No   

It seems to me that the only element of Android which is 
unusual (in comparison to other Java environments) is 
the life cycle of Activities and the madness of 

killing/recreating Activities on screen rotation 
(portrait/landscape). 
 
Also, the mechanisms for detecting when the screen is 

"laid out" is inefficient and not consistent across 
Android versions. If not handled carefully tricky 
bugs/exceptions can be created. 

 

# 

10 - What are your strategies to deal with uncaught 
exceptions? Do you think the way the Android 
platform deals with it is good enough? 

11 - How do you decide when you should catch 
the exception or let it uncaught? What are the 
reasons that lead you to choose one of these 

actions? What do you think about catch generic 
exceptions (e.g Exception, RuntimeException, 
Throwable) in Android development? 

1 

I use crash reporting services, either Crittercism or 
Crashlytics, which surface the uncaught exceptions. In 

most cases, I can figure out the issue and change the 
logic, rather than catching the exception. 
In some rare cases, the real issue isn't clear. In those 
cases I usually catch the exception, add some logging 

around it, and re-throw the exception if I'm on a Debug 
build. That way, its caught in the production app, but 
still visible  during development so I can debug further. 

There are some exceptions that are expected. For 
example: a NumberFormatException on a field that 
is only sometimes a number. In those cases I'll 
definitely catch, and not log anything, since its not 

really an error. 
If its not expected, and I don't have a fix that will 
prevent the issue, I'll usually catch the specific 
exception in the release build, but re-throw in the 

debug build. That way I can keep an eye on it 
during development. 
There's also a middle ground, where its an error 
that can happen, but isn't normal. For example, an 

unexpected server response. In those cases I'll log 
the error to adb, and possibly send an error log to 
our server. 
I never catch just general top level Exception types, 

because I don't want to hide true logical errors in 
my program. 
There are also a few cases where there's no point in 
catching, since the program will not realistically be 

able to recover. These are most often related to 
constrained program resources, like 
OutOfMemoryError's. 

2 

There is an uncaught exception handler that you can 
use to fallback gracefully, however this should not used 
be used for the main thread. On the main thread we 
want to fail fast and report to our crash reporting white 

so we can fix the issue. 

You should never catch generic exceptions.always 
be as explicit as possible. Only catch them for cases 
you want to handle and you understand the 
reasons why, you should never catch an error if you 

are not going to deal with it 

3 

Maybe I did not understand the question, but a 
uncaught exception will become a crash. You can only 

avoid them. I prefer to use EventBus and Error class 

4 
Triage exceptions into soft and hard.  Soft are expected 

(network issues, etc).  Hard issues are unexpected, and 
the default is to crash the app, unless its really tricky 
code.  Eating exceptions generally propagates issues. 

As mentioned in 6, we split between expected and 
unexpected exceptions.  If you're not crashing on 
unexpected exceptions, your app can be in an 

undefined state.  Crashing is generally preferred 
because you don't need to worry about weird states.  
Its situation dependent, though.  Not sure about 

the exception type question.  They different types 
imply different situations.  Should probably add 
"Error" to the list. 

5 Proper SW design and identification of edge cases is the I aim to catch all exceptions but to isolate the 
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way to handle it (using try and catch ONLY when 
needed). 
Android provides a very good way of doing so. 

exceptions to real edge cases that could not be 
avoided and to refresh data in any other 
circumstance. 

6 I think that android way is good. I use services to 
report the errors automatically and i solve that errors. 

i catch when I have an exception process, it is the 
majority of cases. I prefer to use the generic catch 
because usually the errors are treated equally.   

7 

No strategy. Just let the app crash and fix it in the next 
release. I think the Android Runtime does the job 
thowing up the unhandled expections and blowing up 

things. We can provide our ExceptionHandler at the 
runtime level, but application can go the unpredictable 
state, so I dont` do that. 

I must catch every exception inside my application 
core, looking at a hexagonal archicture fashion, eg, 
I must catch expection from the application frontier 
to the very center of the bussiness logic. Exceptions 

beyond the application frontier (nasty bugs from the 
Android framework, bugs from 3rd party 
frameworks, etc) must be handled only if critical. 

8 
No, lots of developers use Crashlytics or a similar 

library as the Android platform doesn't handle it well. 
In some cases, add null checks. 

Don't catch generic -- will lead to unstable behavior. 
Should crash and report so that it can be mitigated. 
Catch specific things and handle them where they 
make sense -- such as trying to parse an int and 

reporting failure to user or network fetch failures 
that you can recover from. 

9 

The Android platform has the right default behaviour, 
producing an error dialog the user sees and also 
capturing the crash to deliver to the play store backend 

for further analysis.  This is a considerable developer 
convenience improvement than standard Java runtime 
environments. 
 

That said, Java offers convenient ways to intercept an 
uncaught exception and change this behaviour.  Tools 
exist to do this well if you want to do your own, custom 
crash reporting which provides an even more powerful 

alternative for larger organizations. 

Unrecoverable (typically unexpected) programmer 

error should always crash the app.  That is usually 
any RuntimeException (NPE, 
IllegalState/ArgumentException, etc).  Proceeding 
with unclear state can lead to even harder to 

diagnose bugs in the wild, and often will go 
unreported by your users simply assuming that the 
software is of low quality instead (for instance a 
rarely used feature's button simply not working 

because a programmer error was silently 
swallowed). 
 
Other classes of crashes exist that are not strictly 

programmer error (such as OutOfMemoryError, 
platform bugs, etc) and these typically should be 
handled in practice local to the area that would be 
most likely to be affected with a clear recovery path 

outlined.  For instance, OutOfMemoryError is 
commonly caught in image handling pipelines and 
converted instead to user visible errors that don't 
bring the application done.  Analytics systems can 

and should be used to report the frequency of such 
events in a similar fashion to crashes so that it can 
still be treated as a serious issue, though it is 
usually the result of a larger design fault in the app 

rather than simple programmer error. 

10 

Crashlytics :D 

I generally try to catch almost every exceptions, but 
just send the exception to Crashlytics, so I can fix 

it. I really don't like to know that my users might 
have an ugly crash dialog :) 
 
I generally catch generic exceptions, unless I have 

to do specific operations for a particular type. 

11 Yep. 
The exceptionManager is handling that for me. 
They are catch as soon as possible. 

12 

In production I use a tool like Crashlytics / fabric.io 
Every week I check the most common crashs and fix it 

Catching generic exceptions (aka Pokemon catchin') 
is a really bad pattern in java development. 
You shouldn't do that. 

A RuntimeException shouldn't be catch but you 
have to avoid the cause of the exception, e.g. null 
check. 

13 

It's java so stack trace are good and well detailed. I 
think it's fine. I would be glad to have user workflow in 
app that cause a crash. 

I don't want my application to crash because it 

leads to uninstall. However I don't want to catch 
every thing because state of application may be so 
confuse that it is not useable anymore. 

14 Catching it with setDefaultUncaughtExceptionHandler 

and report it to server. 
Android just crash and requesting the user to send 
some report but almost nobody is really sending one. 

If you can recover and handle the exception- catch 
it and handle it properly. 
If you can't do nothing- just report it and make sure 
you don't crash. 

I prefer not catching the generic exception and put 
some specific catches when I see lots of crashes in 
some code. 

15     

16 This is something inherited from Java, Android did not I usually try and avoid leaving uncaught exception 
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improve or  ruin anything, unfortunately. and always try to catch them. Whenever I can, I 
tend to use @Nullable and @NotNull annotations to 
avoid the possibility of NPEs 

17 

I always try and fix the underlying cause of the 
exception. Sometimes a crash is warranted and it's 

better that the app crash than continue in an unknown 
faulty state.  

I catch the exception if I understand the 
circumstances for it being thrown and I can deal 
with them and recover safely so that the app still 

functions correctly. You should always try to catch 
the most precise exception, rather than one of the 
generic classes. If you catch a generic exception 
class, you might be catching something you did not 

intend do (and by extent something that you 
perhaps can't recover from).  

18 

I use the UncaughtExceptionHandler mechanism and I 
find it good enough 

It depends on the situation, abstractly i use to 
handle the exceptions in place just if they don't 

affect the app flow too much or if the situation can 
be recovered, and use an higher level handling just 
for severe exceptions that could brake the flow in 

an unrecoverable way. Generic exceptions are 
indeed needed imho. 

19 

Uncaught exceptions are logged via a crash reporting 
tool and not dealt with further. They are considered like 

any other bug. 

Recoverable or foreseeable exceptions are caught 
and handled (WebExceptions on network access, 

file access, Intent launching, etc.). 
Runtime exceptions should NEVER be generated in 
the first place (indicate a bug) and thus should not 
be handled. Applications should log exceptions and 

crash in order not to corrupt state. 

20 It would nice to have more obvious and more 
convenient hooks to allow catching exceptions that 

bubble up to the container.  As things stand, this can 
be particularly difficult, if the error happens in code 
that is running on a Binder thread. 

Catching Exception, or Throwable is insupportable.  
Production code should never, never, never do it. 

 
In general code should only catch exceptions for 
which there is a clear plan of recovery.  Catching 
exceptions to prevent applications crashes is ill-

advised.  Instead, fail fast and use one of the 
commercial crash reporters to  report, diagnose, 
and fix the error. 

21 

I believe a critical stop of the application gives the 
importance that most exceptions deserve, so that these 
are addressed by developers with urgency. 
I personally try to avoid uncaught exceptions by 

tackling the source of them, never hiding or covering 
them with pre-checks. Like most devs, I use a crash 
reporting system to help me keep track of uncaught 
exceptions. 

I catch only when the exception is independent 
from the surface layer being developed and the 
issue can't be addressed. These exceptions are 

usually notified to the upper layer. I take catching 
generic exceptions as a bad practice, not only in 
terms of code readability but also of unstructured 
and unstable programming. 

22 

Perform checks to avoid the exceptions. 
 
The way to deal with them is good enough, but only 
together with Google Play. The application have to be 

closed, and sending of the stacktrace to developer is 
nice and helpful. 

I prefer to catch the Exception mostly close to the 
point where it appeared. 
Throwing of the Exception up means additional 

contracts with the caller of the code. I try to avoid 
such contracts. And in small Android apps it's 
usually possible. 
I see nothing evil in catching generic exception if 

the code to recover the error is same for all possible 
cases. However, catching of Throwable looks too 
generic, it covers RuntimeException, while 
RuntimeException usually means unrecoverable 

problem and it's not the responsibility of the 
application to deal with it. 

23 

No and I don't think they can solve this problem. Again 

because of architecture and language they've been 
using.   

24 

Hard to say. I try to be as defensive as possible. If I can 
prevent the app from crashing, I will. This means 

knowing which method calls or API usage could cause 
an exception and wrapping it as best as you can 
without over-complicating the code. 

It depends. Sometimes the exception is not 
recoverable, but often it is. If I'm just trying to keep 

the app from crashing (so, I think we can recover) 
then I am fine with catching generic exceptions and 
then moving on. 

25 

I just try to generate a report for myself using a library 
(like ACRA) 
I think it's just enough It depends on the business logic 

26 

Third party libraries do a good job 

Catch everything and handle them. Even if 
handling is a noop. 
 
Never catch generic exceptions, leads to 

unpredictable behaviour.  

27 The only comment I have about exception handling is you have a typo "throlable" 
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that crashes in activities should be considered an 
unacceptable user experience- it would have been great 
for android to enforce  required exception handling to 

ensure that if something crashes and isn't caught, a 
special "catch all" handler would be used to ensure that 
the user has a somewhat graceful experience. 
 

In other words, no user should ever see "sorry your app 
crashed." 

 
Sometimes I'll use a try/catch even when I don't 
expect it ever to be used, "just in case" if it's a can't-

fail operation.  But most of the time, I only use 
them when required. 
 
In very very rare cases I'll actually depend on a 

thrown exception to control flow, but mostly I try to 
avoid them at all costs. 

28 

I think it is not the best to crash the application, but 

nevertheless ok, because an uncought exception 
shows, that the application has a severe issue, which 
can be problematic for state machines. 

I catch every exception, which can occur, so we 
handle it appropriately. If we see a new crash in the 
error logging Framework/ Service. we fix it asap. 

29 

Reporting back to the developer through Google Play 

Developer console is good. However, this is only part of 
the Google experience, not of the Android platform 
itself.  

 
Android could provide a mechanism to hook in when 
exceptions occur. 

If the exceptional situation is likely and depend on 
changing environment or state I will catch the 
exception. 

30 

It's good enough in the sense that it can't do much 

more.  
Depending on the project I do nothing or use a 
framework that catches everything and closes the app 
and resources gracefully. 

Never catch exception superclasses!  
Catch if you can handle and can't work around 
throwing it. Almost always the exception means 
logic or race condition issues elsewhere in the code.  

31 

Have an application level exception catch that indicates 
exceptions that should be caught closer to the source. 
I'm satisfied with the options gives me. 

C# handles exceptions differently enough that I my 
answer here will probably not be useful. C# does 
not force you to catch exceptions. That said, I try to 

have a try/catch around code that can possibly fail 
and handle it in some fashion. 
 
I'm okay with catching generic exceptions. Ideally 

you catch the most specific exceptions, but in case 
of http communication, I'll catch multiple 
exceptions and handle differently. 

32     

33 

Use crash reporting tools along with exception 
reporting tools such as Rollbar, Bugsnag etc. Android 

provides UncaughtExceptionHandler to handle those, 
I've not tried it yet.  

Its better to let it uncaught. At times you need to 
handle certain exceptions differently, in those cases 

its better to catch them. 
 
The answer is "it depends". Like I mentioned above, 
if certain specific kinds of exceptions need to be 

handled, then its better to catch them. Else generic 
is fine. 

34 
Google Play captures uncaught exceptions and 

generate reports on the developer console. User 
comments there are very helpful some times. 
 
In apps I'm involved we use crashlytics to catch those 

exceptions but it isn't perfect to catch everything.. 
errors in app initialization (Application#onCreate) are 
caught by Google Play, so we keep eye on both reports. 

If an API call can throw an exception and it's 
likelihood is high, then it should be caught. 

 
For example, you don't want to crash just because 
there were no Activities to handle an implicit Intent. 

In that case it makes much more sense to show a 
dialog or toast to the user explaining it can't 
execute the action. 
 

About not handling exceptions, I'd say that I would 
leave it uncaught if there are no solutions for that 
problem during execution. For example, I prefer to 
have the app crash if there's an error during the 

initialization of a library we use because that's an 
error that requires a human to fix it and you can't 
just keep executing the app. 

35 

Crashing the app is a bad user experience, but it 

should give the final developer a way to report the error 
to the user or finish an activity if something unexpected 
happened. 

Never catch Exception if possible. Something is 

runtime when the developer is sending bad pareters 
or doing something wrong (tell him what is wrong). 
In other case it is not runtime. 

36 

It would be nice for developers to have a way that the 
user can opt in to send stack traces and app logcat 
output to the developer in a fully automated way.  
 

Currently the user has to go through several steps for 
every crash to send the report. As a user I am often too 
lazy to go through that. Especially f it happens often. 
But as a developer I want to know about the crashes 

that happen often, so I can give them a higher priority.  
 

An exception should be caught where it can be 
handled. If it can't ne handled reasonably by an app 

it should not be caught. Wrap and rethrow as a 
RuntimeException if necessary. 
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But on the other hand the user needs to be in control, 
what gets send to Google.  

37 

I usually throw a new RuntimeException(). I think the 
way the Android platform currently handles it is pretty 
awful, since it bubbles up the error to the user, and 
developers are so frightened of users ever seeing that 

"force close" message, that they resort to just logging 
every exception (or using third-party services like 
Crashlytics), causing problems further on down the 
line. See above. 

38 
Strategy — crash as soon as possible. Android platform 
mostly does it work normally. 

1. Don't catch generic exceptions in non-consumer 
places of code. 
2. Only catch those exceptions that are actually 
expected at the time of writing code. 

39 

See the other answers 
 
Platform got better. With support annotations and lint 

checks it got harder to get things wrong. 

Only catch of you can expect them or can handle 
them. 
Don't catch Stackoverflow, OutOfMemory or similar 

system relevant errors. 

40 
No uncaght exceptions - this is the best strategy 
Testing, testing, testing in order not to have uncaught 

exceptions Should not do this 

41 
Report to server, try to reproduce and solve or 
workaround. 

I catch exception that can be either recovered from, 
or they come from code that is not critical for app 

functions (like displaying some additional, non 
critical data) 

42 

I basically monitor crash reports, and try to understand 
the reason for the exception. I think that the fact that 
the user sees when the app crashed, makes developers 

more responsible and more alert when it comes the 
clean and stable working code. 

It's all depends on the situation. If I'm designing an 
api that need to prevent the user form particular 

actions, I will throw an exception to make the 
developer alert, this will allow me to avoid any 
checks in the future. 
Usually I try to catch and handle exception when 

I'm in control of the flow. 
Regarding generic exceptions, it's a very sensitive 
topic. It all depends on what are your expectations. 

In some cases catching a Throwlable is un-
escapable. 

43 

Depends on what you're working on, make it a priority 
to never have an application crashing bug in released 

code 

Be as specific as possible,  and always avoid 

uncaught exceptions 

44     

45     

46 

Uncaught exceptions stops application with an fc 
dialog. If a play store version, stack trace is sent to the 
developer to handle with exception for future release. I 

think this way is good enough for the developer to know 
and deal with problems in code. 

Well, if it's a critical code of the application that 
needs to be executed for next task to be performed 
correctly, then it needs to be handled correctly. 

Otherwise it can lead to app force closed by the 
environment. It depends on the situation. 

47 

Uncaught exceptions usually result from incorrect 

assumptions (or oversights) by developers. As Java 
allows unchecked exceptions (RuntimeException and 
sub-classes thereof) developers tend to overlook 
handling them. This, of course, is a consequence of 

Java's language design and not Android's OS design. 
   During development (pre-obfuscation), Android's use 
of Logcat for logging exceptions is very helpful. 
Unfortunately, once released into the wild Android has 

no good support for remote debugging. I have written 
classes to support "remote logging" so that an app 
running in the wild can log messages to one of my 
servers. This can be helpful in sorting out exceptions in 

the field--but only for "beta-testers" who can be given a 
sequence of updates to "zoom in" on the source of the 
exception. 
   Regarding general strategies, a primary one I employ 

is always to handle the exception at the lowest point 
where there is enough context to respond sensibly, but 
not lower than that. 

   Also, I have developed a unique notational approach 
for exception handling. I have developed a form of 
"reverse indenting" to make code which includes 
exception handling easier to read. One problem of the 

exception handling approach developed in C++ and 
adopted in Java is that the "exception code" can be 
more voluminous than the code for the "normal case." 

Well, many run time exceptions (e.g. 
ArrayIndexOutOfBoundsException) would be 
cumbersome to catch (try blocks around every 

indexing operation) and all many of the run time 
exceptions only occur as a result of incorrect 
assumptions/expectations by the developer. 
 

I'm avoid catching generic exceptions as, beyond 
logging, there is never a generally correct way to 
handle each of many possible exceptions. 
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This can make the code hard to read because the 
normal case code can be overwhelmed by the exception 
code. I published an article about this in Java Report 

about 15 years ago. If you are interested I can provide 
more info. 

 

# 

12 - Do you 
use crash 
reporting 
tools (e.g. 

Crashlytics, 
Crittercism, 
Splunk, 
Acra...) in 

your apps? 

13 - If yes, what is the impact of these tools on the development of 

robust Android apps? 14 - If not, why? 

1 Yes 

I consider these tools an absolute necessity. I include them even on 
minor side projects with few users. They're the primary way I keep track 
of the stability of my apps, and crash trends. 

On the large apps I work on, we generally roll the app out to 20% of 
users using the Google Play Developer Console, then monitor crashes 
for the new version. If we find something crashing for a non-negligible 

number of users, we fix the issue and roll out a new build over top. 
I'm very familiar with both Crashlytics and Crittercism. One of the 
primary reasons I've switched to Crittercism in the past is that 
Crittercism provides an API where we can do our own analysis of 

crashes. It also has some better tools around crash analysis by version 
/ type etc.   

2 Yes Crash, fix and iterate   

3 Yes 
They help me to really understand the problem. We must do not trust in 
the user. --- 

4 Yes Crash reporting is critical.  You'd be crazy to release an app without it.   

5 Yes 

It creates transparency and manageability. 
I also don't need to wait for the users to tell me something is wrong and 
i have a proper stack trace as well as severity and reproducibility. 
I use test Failry which is awesome (shout out to my friend Yair Bar-on)   

6 
Yes 

the impact is strongly positive. they are fast easy and provides good 
information.   

7 Yes 

No robust apps can be build without one of this tools, because only this 
kind of tool provide a spectrum of the real world enviroment. You can 
even test in your own device farm, but the wild is diferent and by far 
more complex.   

8 Yes Helpful! Better than the Android basic tooling.   

9 Yes 

This allows us to enhance the crash information with custom bundles of 
data (we call them flight recorders) which are very useful for figuring out 

the state of the application at the time of a crash.  At extreme scale 
(500mil+ users) this can be invaluable when examining crashes that 
appear to be the result of specific hardware and software combinations. 
 

Custom pipelines like ACRA also make it very easy to implement 
sophisticated error automation at scale.  Google's tools can be used and 
do work well in general, the added flexibility of a truly custom pipeline 

is more straight forward and has low external risk.   

1
0 

Yes 

Crashlytics has been an important part of all our projects, improving 
our debug time and reactivity by a large factor. Moreover, we don't need 
custom logging tools anymore, and that's a huge gain of time.   

1
1 Yes 

Having a clear dash board in addition of the Exception I received from 
my exceptionManager 
 

I talked about exceptionManager in the conference 
:https://skillsmatter.com/skillscasts/5971-an-android-journey   

1

2 Yes 

A robust Android must use this kind of tool. 

In all my app I use one et check every week the new crash to fix it.   

1
3 Yes 

Great, Crashlytics does a great job and during every spring planning we 
plan to fix most important issues.   

1
4 

Yes 

It make you more confident in your app cause you know exactly how 
many crashes you have. And it also make you get rid of lots of generic 
try/ catch blocks that doesn't really called.   

1
5 Yes I don't know how we can publish apps without integrating such a tool!!!!   

1

6 Yes 

They help me in understanding on which devices my apps crash and 

why   

1 Yes They provide a clear view as to the stability of the app. The platform   
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7 severely underreports crashes. Keep in mind that many of these still fail 
to report crashes from the NDK libraries.  

1
8 Yes 

I used Acra and Crashlytics, i find them very useful for beta testing 
phase, easy to implement and lightweight.   

1
9 Yes 

Both caught and uncaught exceptions are logged and reported. 
Uncaught exceptions indicate bugs that require fixing and lead to 

robust apps. 
Caught exceptions, when frequent, may indicate other sources of bug 
that require inspection.   

2
0 

Yes 

They are essential.  There is no way a small developer can test on all 
versions of Android, on all phones.  Your audience is, of necessity, your 
Beta test.  Get the most out of them.   

2
1 Yes 

Gigantic, especially when targeting a decently numerous group of users 
so that statistical meaning starts to appear. More value can be 
extracted if adding custom keys, specific analytics or others.e   

2
2 

No   

1. My apps are too 

small and not very 
popular to monitor 
them 24x7, the 

crash reporting built 
into Google Play is 
enough. 
2. Most of these 

libraries are not 
compatible with 
GPLed code of my 
apps. 

2
3 Yes Really good to catch bugs. Not helping for exception but generally good.    

2
4 

Yes 

How does anyone not use crash reporting tools? There's simply no way 

to know about some issues--they might only happen on certain devices 
under certain usage in certain environmental conditions. Sometimes an 
issue clearly exists and I can't reproduce it, so making what I think is 
the fix (or adding defense) and then watching crash reports for the next 

release is the best solution.   

2
5 Yes We can see if something is going wrong before users start to react   

2
6 Yes Critical part of development   

2
7 No   

Added complexity, 

extra memory 
requirements, the 
need to set up a 
back end to support 

it, privacy 
considerations.  One 
open source project 
I contribute to uses 

ACRA and I have yet 
to find any use for 
it. 

2
8 

Yes 

it is huge, because we don't have to handle it our selfs and the site is 
really nice to use. as well the have different categories which helps 
analyzing and priorization.   

2
9 Yes In early beta testing it helps to quicker react on exceptions   

3

0 Yes 

You can know what happened in the wild without having users report 

explicitly. That's about it.    

3
1 Yes 

-Helps report exceptions found by end users that testing misses 
-Catches exceptions at an application level I may have missed 
-Organizes exceptions and allows me to report/sort/etc.   

3
2 Yes 

Definitely a positive impact due to classification and prioritization 
capabilities.   

3
3 Yes 

High. These give us clues about how the app being performed. Without 
that there is no way for us to know what's happening on the end users' 
device.   

3
4 Yes 

It's great to find errors in updates. We can decide how urgent the issues 
are with the realtime reports these services provide.   

3
5 Yes 

Critter has a big impact on the development so we can fix the errors in 
some devices with a good report.   

3
6 

Yes 

Some of these tools allow to have stack traces send to us automatically. 
That is helpful during development and closed beta phases. Usually  we 
remove the code before going to production.    
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3
7 Yes 

Crashlytics has an irritating overhead, and I don't find the tools very 
helpful. I prefer the standard Google Play tools, even if it means users 
see an annoying "force close" message. See above. 

3
8 Yes These tools makes development process better.   

3

9 Yes 

They show ten times more exceptions then Google play reports. Very 

important to have this to see how stable release is.   

4
0 Yes Crashalytics, Flurry   

4
1 Yes They make reporting errors to server easier.   

4
2 

Yes 

The impact is huge. These tools allow you to see in real time what is the 

performance of your app on your users devices. I'm trying to keep my 
crash rate below 1% of the number of active sessions per day.   

4

3 Yes 

Crashlytics is a great tool to use and the dashboard is much nicer than 

trying to track crashes through Google Analytics. N/A 

4
4 No     

4
5 Yes 

Anything that improves insight / feedback of what caused crashes / 
errors is helpful.   

4
6 No   

I used ACRA once, 

but didn't find it 
much useful as the 
default Developer 
Console provide 

good enough 
resources to handle 
with the caught 
exceptions. 

4
7 Yes 

As mentioned in (8), I have created some of my own logging tools. To the 
extent they are useful in sorting out run time problems they can make 
apps more robust.   
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Apêndice C – Lista das Aplicações 

Aplicação Downloads URL para o repositório Analisada 

Data 

Checkout 

Barcode Scanner 
100.000.000 

https://github.com/zxing/zxing/  21/09/2015 

Telegram 
100.000.000 

https://github.com/DrKLO/Telegram  21/09/2015 

FBReader 
10.000.000 

https://github.com/geometer/FBReaderJ  21/09/2015 

CoolReader (crengine) 

10.000.000 http://sourceforge.net/projects/crengine/revie

ws  21/09/2015 

Wikipedia 
10.000.000 https://github.com/wikimedia/apps-android-

wikipedia  21/09/2015 

VLC 
10.000.000 

git://git.videolan.org/vlc-ports/android.git  21/09/2015 

K-9 Mail 
5.000.000 

https://github.com/k9mail/k-9/  21/09/2015 

OI File Manager 
5.000.000 

https://github.com/openintents/filemanager  21/09/2015 

orbot 
5.000.000 

https://gitweb.torproject.org/orbot.git   21/09/2015 

WordPress 

5.000.000 https://github.com/wordpress-

mobile/WordPress-Android  21/09/2015 

Orweb 
1.000.000 

https://github.com/guardianproject/orweb  21/09/2015 

ConnectBot 
1.000.000 

https://github.com/connectbot/connectbot  21/09/2015 

c:geo 
1.000.000 

https://github.com/cgeo/cgeo  21/09/2015 

Hacker's Keyboard 
1.000.000 

https://github.com/witwall/hackerskeyboard   21/09/2015 

OpenDocument 
Reader 

1.000.000 https://github.com/TomTasche/OpenDocumen
t.droid  21/09/2015 

Mozilla Firefox 
100.000.000 

https://hg.mozilla.org/    

MAPS.ME – GPS 
Navigation & Map 

10.000.000 
https://github.com/mapsme/omim    

Zapzap Messenger 
5.000.000 

https://github.com/ZapZapBR/zapzap    

CSipSimple 
1.000.000 

https://github.com/r3gis3r/CSipSimple     

Ghost Commander 

1.000.000 http://sourceforge.net/p/ghostcommander/cod

e/HEAD/tree/    

Maps & Navigation 
1.000.000 

https://github.com/osmandapp/Osmand/    

AnySoftKeyboard 

1.000.000 https://github.com/AnySoftKeyboard/AnySoftK

eyboard    

KeePassDroid 
1.000.000 

https://github.com/bpellin/keepassdroid    

Prey Anti Theft 
1.000.000 

https://github.com/prey/prey-android-client    

OpenVPN 
1.000.000 

https://github.com/schwabe/ics-openvpn    

Dolphin Emulator 
1.000.000 

https://github.com/dolphin-emu/dolphin    

Signal Private 
Messenger 

1.000.000 https://github.com/WhisperSystems/TextSecur
e    

Orfox 

1.000.000 https://github.com/guardianproject/tor-

browser    

Complete Linux 
Installer 

1.000.000 https://bitbucket.org/linuxonandroid/complete
-linux-installer    

Bitcoin Wallet 
1.000.000 

https://github.com/schildbach/bitcoin-wallet    

Duck Duck Go 
1.000.000 

https://github.com/duckduckgo/android/    

ProxyDroid 
1.000.000 

https://github.com/madeye/proxydroid    

OpenVPN for Android 
1.000.000 

https://github.com/schwabe/ics-openvpn    
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