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Responsabilidades da main thread

• Carregar layouts
• Desenhar as views
• Eventos de UI



Beleza, mas e agora?

ASYNC ao resgate



E como podemos fazer 
isso no android?



Callbacks



RxJava



Coroutines



O que são coroutines?

• É um design pattern de concorrência, que    
  permite execução de código async de maneira 
  simples. Criado na década de 60, possui 
  implementação em diversas linguagens;

• Evita os chamados callback hells;

• Possibilita execução em threads secundárias.



Mas antes, vamos conhecer alguns conceitos...

• Job
• Context
• Scope
• Dispatchers





Job

● Representa uma 
tarefa ou um 
conjunto de 
tarefas;

● Pode possuir 
“filhos”;

● Launch devolve um 
Job;

● Pode ser 
cancelado 
utilizando o 
cancel().



Context

● O conjunto de 
atributos que 
configuram as 
coroutines é 
representado pela 
interface 
CoroutineContext;

● Política de 
threading, 
tratamento de 
exceções, etc. 



Scope

● Coroutines sempre 
rodam em um 
escopo;

● Serve como uma 
espécie de ciclo 
de vida para um 
conjunto de 
coroutines;

● Permite um maior 
controle das 
tarefas em 
execução. 



Dispatchers

● Default: para 
processos que 
usam a CPU mais 
intensamente;

● IO: para tarefas 
de rede ou 
arquivos. O pool 
de threads é 
compartilhado com 
o dispatcher 
DEFAULT.

● Main: main thread 
do Android 



Suspend
Funções suspensas são basicamente o centro de toda mágica em 
Coroutines, isto porque:

• Podem ser pausadas e retomadas;
• Podem aguardar a execução de tarefas mais prioritárias sem  
   bloquear a thread atual e dar continuidade a execução quando 
   houver o retorno do resultado;

• Devem ser chamadas por outras funções suspensas;
• Por default não são "assíncronas";
• Sintaxe simples, pois apenas é adicionado o modificador suspend 
   nas funções.



Suspend

suspend functionblocking function



IO manipulando UI



Request na Main Thread



Exemplo de uso

Retrofit com funções suspensas



Jetpack + Lifecycle



Launch vs Async
● "Fire and forget";
● Retorna um Job e não um 

resultado.

● Retorna um Deferred que 
possibilita obter o 
resultado.



E como é na prática…

Activity



E como é na prática…

ViewModel



E como é na prática…

Repositório



E como é na prática…

DataSource.Remote



E como é na prática…

API



E o que mais?

● Channel

● Flow

● Escopo de LiveData com suporte a 
CoroutineContext



Referências

● Developer Kotlin Coroutines

● Repositório Meetup Coroutines

● nglauber - Aplicações Assíncronas no Android com Coroutines e Jetpack

● KotlinLang - Composing Suspend Functions

● Coroutines Overview

https://developer.android.com/kotlin/coroutines
https://github.com/GuilhermeMBisotto/MeetupCoroutines
https://pt.slideshare.net/nglauber/aplicaes-assncronas-no-android-com-coroutines-e-jetpack
https://kotlinlang.org/docs/reference/coroutines/composing-suspending-functions.html
https://kotlinlang.org/docs/reference/coroutines-overview.html
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