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Gerenciamento de Memória
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Historicamente, a memória principal sempre foi vista como

um recurso escasso e caro. Uma das maiores preocupações

dos projetistas foi desenvolver sistemas operacionais que

não ocupassem muito espaço de memória e, ao mesmo

tempo, otimizassem a utilização dos recursos

computacionais.

Nos sistemas monoprogramáveis a gerência de memória não

é muito complexa, porém, nos sistemas multiprogramáveis

ela se torna crítica, devido à necessidade de se maximizar o

número de usuários e aplicações utilizando eficientementeo

espaço da memória principal.

Funções Básicas
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Em geral, programas são armazenados em memórias

secundárias, com disco ou fita, por ser um meio não volátil e

de baixo custo.

O processador somente executa instruções localizadas na

memória principal e, portanto, o sistema operacional deve

sempre transferir programas da memória secundária para a

memória principal antes de serem executados.

O S.O. deve reduzir ao máximo o número de E/S à memória

secundária, do contrário, problemas com o desempenho do

sistema podem ocorrer.

A gerência de memória deve tentar manter na memória

principal o maior número de processos residentes,

permitindo maximizar o compartilhamento do processador e

demais recursos computacionais.
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Alocação contígua simples

• A alocação contígua simples foi implementada nos primeiros

S.O. , porém ainda está presente em alguns sistemas

monoprogramáveis.

• Nesse tipo de alocação, a memória principal é subdividida em

duas áreas: uma para o sistema operacional e outra para o

programa do usuário.

• Dessa forma, o programador deve desenvolver suas

aplicações preocupado, apenas, em não ultrapassar o espaço

de memória disponível, ou seja, a diferença entre o tamanho

total da memória principal e a área ocupada pelo S.O.
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S.O.

Área para
programa

Alocação contígua simples
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• Apesar da fácil implementação e do código reduzido, a

alocação contígua simples não permite a utilização eficiente

dos recursos computacionais, pois apenas um usuário pode

dispor desses recursos.

• Em relação à memória principal, caso o programa do usuário

não a preencha totalmente existirá um espaço de memória

livre sem utilização.

S.O.

Área para
programa

Memória Principal

Registrador
S.O.

Programa do 
usuário

Memória Principal

Área Livre
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Técnica de Overlay

• Na alocação contígua simples todos os programas estão limitados

ao tamanho da área de memória principal disponíveis para o

usuário.

• Uma solução encontrada para o problema é dividir o programa em

módulos, de forma que seja possível a execução independente de

cada módulo, utilizando uma mesma área de memória. Essa técnica

é chamada de overlay.

• Considere um programa que tenha três módulos: um principal, um

de cadastramento e outro de impressão, sendo os módulos de

cadastramento e impressão independentes.

• A independência do código significa que quando um módulo estiver

na memória para execução o outro não precisa necessariamente

estar presente.

• O módulo principal é comum aos dois módulos, logo, deve

permanecer na memória durante todo o tempo da execução do

programa.
7
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S.O.

Módulo
principal

Área de 
Overlay

Cadastramento

Impressão

Área não utilizadaÁrea livre

4 kb

2 kb

2 kb

2 kb

3 kb

4 kb

1 kb

Técnica de Overlay
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Alocação particionada

• Os sistemas operacionais evoluíram no sentido de

proporcionar melhor aproveitamento dos recursos

disponíveis.

• Os sistemas multiprogramáveis já são muito mais eficientes

no uso do processador, necessitando, assim, que diversos

programas estejam na memória principal ao mesmo tempo e

que novas formas de gerência da memória sejam

implementadas.
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Alocação particionada estática

• Nos primeiros sistemas multiprogramáveis, a memória era

dividida em pedaços de tamanho fixo, chamados partições.

• O tamanho das partições, estabelecido na fase de inicialização

do sistema, era definido em função do tamanho dos

programas que executariam no ambiente.

• Sempre que fosse necessária a alteração do tamanho de uma

partição, o sistema deveria ser desativado e reinicializado

com uma nova configuração.

• Esse tipo de gerência de memória é conhecido como alocação

particionada estática ou fixa.

10
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Alocação particionada estática
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Memória Principal

Sistema Operacional

2 Kb

5 Kb

8 Kb

Partição 1Partição

Tabela de partições

Tamanho

1 2 Kb

2 5 Kb

3 8 Kb

Partição 2

Partição 3
Programas a serem executados:

AE

3 Kb

D

6 Kb

C

1 Kb

B

4 Kb 2 Kb

• Com a evolução dos compiladores, montadores e
loaders, o código gerado deixou de ser absoluto e
passou a ser realocável.

• No código realocável, todas as referências a endereços
no programa são relativas ao início do código, e não a
endereços físicos de memória. Desta forma, os
programas puderam ser executados a partir de qualquer
partição.

• Quando o programa é carregado, o loader calcula todos
os endereços a partir da posição inicial onde o programa
foi alocado.

12
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Alocação particionada estática absoluta
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Memória Principal

Sistema Operacional

2 Kb

5 Kb

8 Kb

Partição 1

Partição 2

Partição 3

A

B

D

C

E

3 Kb

6 Kb

1 Kb

4 Kb

2 Kb

• Para manter o controle sobre quais partições estão
alocadas, a gerência de memória mantém uma tabela
com o endereço inicial de cada partição, seu tamanho e
se está em uso.

• Sempre que um programa é carregado para a memória,
o sistema percorre a tabela, na tentativa de localizar
uma partição livre onde o programa possa ser
carregado.

14
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Tabela de alocações de partições

15

Memória Principal

Sistema Operacional

1

2

3

Programa C

Área livre

Programa B

Partição Tamanho Livre

1 2 Kb Não

2 5 Kb Sim

3 8 Kb Não

Alocação particionada dinâmica

• Na alocação particionada dinâmica, ou variável, foi
eliminado o conceito de partições de tamanho fixo.
Nesse esquema, cada programa utilizaria o espaço
necessário, tornando essa área sua partição.

• Como os programas utilizam apenas o espaço de que
necessitam, no esquema de alocação dinâmica o
problema da fragmentação interna não ocorre.

16
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Alocação particionada dinâmica
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Memória PrincipalMemória Principal

Sistema OperacionalSistema Operacional

4 Kb

1 Kb

3 Kb

5 Kb

2 Kb

15 Kb

Programa C

Programa B

Programa A

Programa E
BA

2 Kb

E

3 Kb

C

1 Kb 4 Kb

Fragmentação Externa

• A fragmentação externa ocorre quando os programas forem
terminando e deixando espaços cada vez menores na
memória, não permitindo o ingresso de novos programas,
pois os espaços podem não estar dispostos contiguamente.
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Memória PrincipalMemória Principal

Sistema OperacionalSistema Operacional

8 Kb

4 Kb

3 Kb

5 Kb5 Kb

Programa C

Programa APrograma A
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Estratégias de Alocação de Partição

• Os sistemas operacionais implementam, basicamente, três
estratégias para determinar em qual área livre um programa
será carregado para execução.

• Essas estratégias tentam evitar ou diminuir o problema da
fragmentação externa.

19

Memória Principal

Sistema Operacional

4 Kb

3 Kb

5 Kb

Programa C

Programa A

Áreas livres
Área livre 1

Área livre 2

Área livre 3

Tamanho

1 4 Kb

2 5 Kb

3 3 Kb

Best Fit

• Na estratégia Best-Fit, a melhor partição é escolhida, ou
seja, aquela em que o programa deixa o menor espaço
sem utilização. Nesse algoritmo, a lista de áreas livres
está ordenada por tamanho, diminuindo o tempo de
busca por uma área desocupada.

• Um dos problemas desse método é que como é alocada
a partição que deixa a menor área livre, a tendência é
que cada vez mais a memória fique com pequenas
áreas não-contíguas, aumentando a fragmentação.

20
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Best Fit
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Memória Principal

Sistema Operacional

4 Kb

3 Kb

5 Kb

Programa C

Programa A

F

1 Kb

Sistema Operacional

2 Kb

Programa C

Programa F

Programa A

Área livre

(a
) B

es
t-f

it

Worst-Fit

• Nessa estratégia, a pior partição é escolhida, ou seja,
aquela em que o programa deixa o maior espaço sem
utilização. Apesar de utilizar as maiores partições, a
técnica de worst-fit deixa espaços livres maiores que
permitem a um maior número de programas utilizar a
memória, diminuindo o problema da fragmentação.

22
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Worst-Fit
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Memória Principal

Sistema Operacional

4 Kb

3 Kb

5 Kb

Programa C

Programa A

F

1 Kb

Sistema Operacional

4 Kb

Programa C

Programa A

Área livre

Programa F
(b) Worst-fit

First-Fit

• Nessa estratégia, a primeira partição livre de tamanho
suficiente para carregar o programa é escolhida. 

• Nesse algoritmo, a lista de áreas livres está ordenada
por endereços crescentemente.

• Como o método tenta primeiro utilizar as áreas livres de 
endereços mais baixos, existe uma grande chance de se 
obter uma grande partição livre nos endereços de 
memória mais altos. Das três estratégias, a first-fit é a 
mais rápida, consumindo menos recursos do sistema.

24
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First-Fit

Memória Principal

Sistema Operacional

4 Kb

3 Kb

5 Kb

Programa C

Programa A

F

1 Kb

Sistema Operacional

3 Kb

Programa C

Programa A

Área livre

Programa F(c) First-fit

Swapping

• Mesmo que não haja espaço livre o suficiente, o S.O. deve

permitir que novos processos sejam aceitos e executados.

• Para que isso ocorra, há transferência temporária de

processos residentes na memória principal para a memória

secundária, liberando espaço para novos processos. Esse

mecanismo é conhecido como swapping.
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Swapping
Memória Principal

Memória Principal

Sistema
Operacional

Sistema
Operacional

Programa A

Programa A

Programa G

Área Livre
Swap in

Swap out

Arquivo
de Swap

Programa E

Programa E

Programa B

Programa H

H

B

B
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Endereço de
memória

Endereço incial
da partição

Registrador de Relocação Instrução

EndereçoCódigo de
operação

Realocação dinâmica
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