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Neste laboratório trabalharemos com conceitos de tratamento de erros com o uso de 

exceções. Através das exceções poderemos tomar decisões de acordo a determinados erros do 

nosso programa, assim como criar novos tipos de erros.  

Vamos começar com um exemplo mais simples, criando um novo projeto. 

Crie um novo projeto do tipo Java na IDE Eclipse com o nome TratamentoErros. 

 

  



Crie uma nova classe chamada ManipulacaoErros, com o método main: 

 

Agora na nova classe, digite o seguinte código: 

public class ManipulacaoErros { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  System.out.println("inicio do main"); 
  metodo1(); 
  System.out.println("fim do main"); 
 } 
  
 static void metodo1() { 
  System.out.println("inicio do metodo1"); 
  metodo2(); 
  System.out.println("fim do metodo1"); 
 } 
  
 static void metodo2() { 
  System.out.println("inicio do metodo2"); 
  int[] array = new int[10]; 
   
  for (int i = 0; i <= 15; i++) { 
   array[i] = i; 
   System.out.println(i); 
  } 
   
  System.out.println("fim do metodo2"); 
 } 
} 



Nesse código, nosso método main está chamando um método que criamos chamado de 
metodo1, que por sua vez chama um segundo método que criamos, chamado metodo2. 

Já no método 2, propositalmente inserimos um código que irá produzir um erro. O laço for 
está acessando um índice do array que não existe. O array possui apenas 10 posições, portanto 
seu maior índice será 9, e o laço for está tentando acessar um índice superior a 9 (o laço 
termina em 15). 

Ao executar o programa a seguinte saída será produzida: 

 

Essa mensagem apresentada é o que conhecemos por rastro de pilha (stacktrace) e traz 
informações muito importantes para nós.  

O que temos aqui é a indicação do erro gerado (ArrayIndexOutOfBoundsException: 10), assim 
como a classe e método onde o mesmo foi gerado (ManupulacaoErros.metodo2). Como esse 
método não possui nenhuma tratativa de erro, o que ele faz é devolver a execução do código 
para quem o executou para que este tente tomar uma decisão, no caso o metodo1. Como este 
também não possui uma tratativa para erros, também tenta jogar o problema para quem o 
chamou, no caso o método main. Como este também não possui uma tratativa de erros, a 
aplicação é encerrada. 

Claro que a melhor forma de solucionar este tipo de erro seria limitar o laço, para que execute 
até a última posição do array (identificado através do length). Porém apenas para o 
entendimento das tratativas de erro, seguiremos com o laço dessa forma. 

Agora vamos inserir um código que vai tentar (try) executar o laço e, caso ocorra um problema 
do tipo ArrayIndexOutOfBoundsException, vamos pegá-lo (catch). 

  



Modifique o código, inserindo um bloco de tratamento try/catch ao redor do laço for, e vamos 
capturar os erros do tipo ArrayIndexOutOfBoundsException: 

static void metodo2() { 
  System.out.println("inicio do metodo2"); 
  int[] array = new int[10]; 
   
  try { 
   for (int i = 0; i <= 15; i++) { 
    array[i] = i; 
    System.out.println(i); 
   } 
  } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { 
   System.out.println("erro: " + e); 
  } 
   
  System.out.println("fim do metodo2"); 
 } 

Essa será a nova saída do nosso programa: 

 

Agora, ao invés de colocar o bloco try/catch sobre todo o bloco for, vamos coloca-lo dentro do 

for: 

for (int i = 0; i <= 15; i++) { 
 try { 
  array[i] = i; 
  System.out.println(i); 
 } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { 
  System.out.println("erro: " + e); 
 } 
} 

  



Agora esta será a nova saída: 

 

Veja o que mudou!!! 

Agora retire o bloco try/catch que inserimos dentro do laço for, e coloque na chamada do 

metodo2: 

static void metodo1() { 
 System.out.println("inicio do metodo1"); 
   
 try { 
  metodo2(); 
 } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { 
  System.out.println("erro: " + e); 
 } 
   
 System.out.println("fim do metodo1"); 
} 

  



E compare a nova saída: 

 

Retire novamente o bloco try/catch e agora coloque na chamada do metodo1: 

public static void main(String[] args) { 
 System.out.println("inicio do main"); 
   
 try { 
  metodo1(); 
 } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { 
  System.out.println("Erro : "+e); 
 } 
   
 System.out.println("fim do main"); 
} 

E veja novamente a saída do programa: 

 



Podemos observar que, a partir do momento em que ocorre uma exception e é capturada, a 

execução do programa segue a partir deste ponto. 

Agora vamos testar as exceções do tipo Runtime. 

Crie um novo programa chamado DivisaoPorZero, e crie uma classe com o método main: 

 

Insira o seguinte código: 

public class Main { 
 
 public static void main(String[] args) { 
   
  int i = 5571; 
  i = i / 0; 
  System.out.println("O resultado " + i); 
 
 } 
 
} 

O resultado será: 

 



Tanto o erro do tipo ArithmeticException quanto ArrayIndexOutOfBoundsException podem ser 

evitados pelo programador, verificando antes da divisão o valor do dividendo, ou limitando o 

laço for pela propriedade length do array. Portanto esses tipos de exceções mão são 

obrigatórias de serem tratadas com blocos try/catch, e são chamadas de exceções unchecked, 

ou seja, o compilador não vai checar se você está tratando as exceções. 

Porém também existem as exceções do tipo checked, onde o java obriga que o programador 

trate de forma correta para evitar possíveis erros. Um exemplo típico desse tipo de exceção é 

quando trabalhamos com arquivos de texto. 

 

Vamos tentar abrir um arquivo da máquina para leitura, onde pode ocorrer o erro do arquivo 

não existir. Crie um novo projeto chamado LeitorArquivos, e crie uma nova classe com o 

método main, e insira o seguinte código: 

public class Main { 
 
 public static void main(String[] args) { 
   
  new java.io.FileInputStream("arquivo.txt"); 
   
 } 
 
} 

 

 

O Eclipse apresentará um erro para a linha inserida e ao tentar compilar será gerado um erro.  

  



Uma das formas de tratar esse erro é através dos blocos try/catch como realizamos no início 

deste laboratório: 

public class Main { 
 
 public static void main(String[] args) { 
   
  try { 
   new java.io.FileInputStream("arquivo.txt"); 
  } catch (java.io.FileNotFoundException e) { 
   System.out.println("Nao foi possivel abrir o arquivo para 
leitura"); 
  } 
   
 } 
 
} 

A outra forma é passar o problema pra outra pessoa, ou melhor, delegar o erro para quem 

chamar esse método. 

public class Main { 
 
 public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException { 
   
  new java.io.FileInputStream("arquivo.txt"); 
   
 } 
 
} 

Podemos sempre seguir delegando o erro “para cima”, porém em algum momento alguém 

terá que trata-lo. Não existe uma regra para determinar em qual momento o erro deve ser 

tratado. Neste exemplo seria lógico que o processo que esteja abrindo o arquivo de texto saiba 

como tratar um possível erro de leitura, portanto se espera que neste momento se trate a 

exceção. Deve-se evitar lançar uma exceção no método main, pois isso fará com que a 

aplicação seja interrompida e encerrada. 

Também existe a possibilidade de se tratar diferentes erros. Isso pode ser feito através de 

lançar diferentes erros através do uso de “throws”, pode-se aplicar diferentes blocos “catch” 

onde em cada uma se tratará um tipo de exceção, também é possível dentro de um mesmo 

bloco “catch” tratar mais de um tipo de exceção, além das diferentes combinações das opções 

apresentadas acima. 

  



Complete o código da aplicação criada acima da seguinte forma (podem usar nosso casal de 

amigos Ctrl+C e Ctrl+V): 

import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileReader; 
 
public class Main { 
 
 public static void main(String[] args)  { 
   
  FileReader arq = new FileReader("arquivo.txt");  
  BufferedReader lerArq = new BufferedReader(arq); 
   
  String linha = lerArq.readLine(); 
  while (linha != null) {  
   System.out.printf("%s\n", linha);  
   linha = lerArq.readLine(); // lê da segunda até a última linha  
  }  
   
  arq.close(); 
   
 } 
 
} 

Você poderá observar que este código apresenta diversos erros: 

 

O Eclipse apresenta algumas ferramentas para nos auxiliar na correção de erros. Na barra 

lateral, ao lado do número das linhas, clique com o botão direito sobre o primeiro ícone de 

erro. No menu que se abre, selecione Quick Fix. 

 



A primeira opção (Add throws declaration) irá incluir a palavra throws na declaração do 

método, lançando assim a exceção para cima. A segunda opção (Surround with try/catch) 

implementará um bloco do tipo try/catch para tratar a exceção dentro do método. Escolha a 

segunda opção. 

 

Entretanto perceba que o bloco try/catch foi aplicado apenas a linha que gerou o erro. O 

restante do código ficou para fora do bloco. Altera agora o código para que as demais linhas 

estejam dentro do “try”, da seguinte forma: 

import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileReader; 
 
public class Main { 
 
 public static void main(String[] args)  { 
   
  FileReader arq; 
  try { 
   
   arq = new FileReader("arquivo.txt"); 
 
   BufferedReader lerArq = new BufferedReader(arq); 
    
   String linha = lerArq.readLine(); 
   while (linha != null) {  
    System.out.printf("%s\n", linha);  
    linha = lerArq.readLine(); // lê da segunda até a última linha  
   }  
    
   arq.close(); 
 
  } catch (FileNotFoundException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  }  
   
 } 
 
} 

 



Foi implementado um bloco catch para tratar as exceções do tipo FileNotFoundException. 

Porém existem outros erros apresentados no fonte. Estes erros são do tipo IOException. Para 

trata-los, clique novamente com o botão direito do mouse na barra vertical, sobre o primeiro 

erro apresentado, e selecione novamente Quick Fix. 

Agora serão apresentadas três opções. A primeira implementará o throws na declaração do 

método para o tipo de exceção IOException. A segunda opção implementará um novo bloco 

catch para o tipo de exceção. A terceira opção implementará um tipo adicional de exceção ao 

bloco catch já existente. E a última opção implementará um novo bloco try/catch, dentro do 

próprio bloco try existente (isso mesmo, teremos um bloco try dentro de outro bloco try!!!). 

Escolha a segunda opção. 

 

Execute a aplicação. A seguinte mensagem de erro será exibida: 

java.io.FileNotFoundException: arquivo.txt (O sistema não pode encontrar o 
arquivo especificado) 
 at java.io.FileInputStream.open(Native Method) 
 at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source) 
 at java.io.FileInputStream.<init>(Unknown Source) 
 at java.io.FileReader.<init>(Unknown Source) 
 at Main.main(Main.java:13) 

 

Este erro foi tratado pelo bloco catch FileNotFoundException, e ocorre porque o arquivo 

indicado para ser aberto (arquivo.txt) não existe. 

  



Para criar um arquivo de texto, clique em File, New, Untitled Text File. 

 

Escreva algumas linhas de texto e clique em Salvar. 

 

  



Entre com o nome do arquivo (arquivo.txt) e selecione o projeto LeitorArquivos. Clique em OK. 

 

Execute novamente sua aplicação. O conteúdo do arquivo deve ser exibido no Console do 

Eclipse. 
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