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Abstract. Memory allocations are one of the most ubiquitous operations in 

computer programs, thus the performance of these routines is very important 

although frequently negligenced. This paper presents a comparative analysis 

of seven open source memory allocators. We evaluate the selected allocators 

using real-world applications. The results indicate that for workloads based 

on memory allocations up to 64 bytes, the best average response time and 

memory usage are obtained with the TCMalloc.  

Resumo. Operações de alocação de memória estão entre as mais ubíquas em 

programas de computador, portanto seu desempenho é muito importante, 

embora muitas vezes seja negligenciado. Esse trabalho apresenta um estudo 

comparativo entre sete alocadores de memória de código aberto, usando 

como cargas de trabalho aplicações reais. Os resultados indicam que para 

cargas baseadas em alocações menores que 64 bytes, o melhor tempo de 

resposta médio e consumo de memória são obtidos com o TCMalloc.  

1. Introdução 

Programas de computador necessitam alocar e liberar porções de memória durante suas 
execuções. Aplicações sofisticadas executam essas operações com elevada freqüência, 

tornando importante o desempenho dessas rotinas. Operações de alocação de memória 
existem em dois níveis: espaço do usuário e do kernel. Os alocadores investigados nesse 

trabalho são do espaço do usuário, também chamados de UMA (user-level memory 

allocator) [Vahalia 1995]. O UMA tem como função o gerenciamento da heap do 
processo, sendo implementado como parte da biblioteca padrão que é ligada aos 

programas. No Linux, a glibc
1
 é a biblioteca que armazena as rotinas e estruturas de 

dados do alocador padrão. São exemplos dessas rotinas as funções malloc, realloc e 

free. Sendo essas rotinas e estruturas de dados partes de uma biblioteca, elas podem ser 
substituídas pelo programador. Diversos programas (ex. PostgreSQL) não usam o 

alocador padrão, trazendo em seu código uma implementação própria de UMA. Isso 

ocorre porque a biblioteca padrão implementa um alocador de propósito geral, não 
sendo otimizado para atender as características específicas de algumas aplicações. 

Aspectos como o uso de múltiplos processadores e múltiplas threads são exemplos de 
características que têm impacto significativo no desempenho de um alocador de memória 

[Berger et al. 2000]. Existem diversos alocadores de código aberto que podem ser 

usados como alternativa ao alocador padrão. Vários trabalhos (ex. [Zorn e Grunwald 
1994], [Attardi e Nadgir 2003] [Masmano et al. 2006]) têm estudado o desempenho de 

algoritmos de alocação de memória, contudo a maioria avalia os alocadores com 
programas de teste (ex. mtmalloctest [Attardi e Nadgir 2003]) que produzem cargas de 

                                                
1 www.gnu.org/software/libc/ 



trabalho artificiais, cujos resultados dificilmente podem ser generalizados para aplicações 
reais. Esse trabalho apresenta um estudo que compara sete alocadores de memória de 

código aberto, usando um middleware para aplicações financeiras como estudo de caso. 
O restante do artigo está organizado como descrito a seguir. A Seção 2 apresenta os 

principais aspectos dos alocadores selecionados para o estudo. Na Seção 3 são 
apresentados a metodologia e os planos experimentais adotados. A Seção 4 apresenta 

uma análise dos principais resultados obtidos na etapa experimental. Finalmente, a Seção 

5 apresenta as considerações finais do trabalho. 

2. Alocadores Investigados 

Os alocadores analisados são: Hoard (ver. 3.8), Ptmalloc2 (ver. 2), Ptmalloc3 (ver. 3), 

TCMalloc (ver. 1.5), Jemalloc (ver. linux_20080827), TLSF (ver. 2.4.6), e Miser 
(cilk_8503-i686). Esses alocadores foram selecionados devido à disponibilidade de 

código fonte e terem sido usados em trabalhos correlatos. O Hoard [Berger et al. 2000], 
Miser [Tannenbaum 2010] e Jemalloc [Evans 2006] são indicados para aplicações com 

múltiplas threads executando em processadores com vários núcleos (cores). Todos eles 
tratam as requisições de alocação com abordagens similares. A principal diferença entre 

esses alocadores está na quantidade de heaps implementadas e no tamanho dos blocos de 

memória mantidos pelas heaps. De modo geral, há três tipos de heap: thread-cache, 
cache local e cache global. A thread-cache é uma heap exclusiva de cada thread. 

Portanto, uma thread é criada com sua respectiva thread-cache. O que varia em cada um 
desses alocadores é o tamanho máximo em bytes a ser guardado na thread-cache. 

Hoard, Miser e Jemalloc implementam várias heaps locais. Essas heaps são acessadas 
quando as thread-caches não conseguem atender as requisições das threads. No Hoard e 

no Jemalloc, as heaps locais são compartilhadas por todas as threads e o número delas 

está relacionado com a quantidade de cores do processador. No Miser, por outro lado, 
há uma heap local para cada thread. O tamanho dos blocos de memória mantidos pelas 

heaps locais varia conforme o alocador. A heap global é acessada quando as heaps 
locais não conseguem atender as requisições das threads. Hoard e Jemalloc 

implementam apenas uma heap global. O papel dessa heap é oferecer blocos de memória 

para as heaps locais ou atender requisições por grandes blocos de memória. Miser não 
implementa heap global, repassando requisições por grandes blocos para o alocador 

padrão do sistema operacional. Finalmente, Hoard, Miser e Jemalloc, minimizam a 
contenção de memória devido ao uso de thread-caches e de caches locais. Também 

minimizam blowup porque os blocos livres das thread-caches e caches locais migram 
para a heap global (exceto Miser, que não implementa heap global), visando 

implementar reusabilidade de blocos de memória. Todos os sete alocadores evitam false 

sharing porque os blocos de memória cedidos a uma thread não possuem vizinhança 
com os blocos oferecidos a outras threads. O Ptmalloc2 [Gogler 2006] é baseado no 

DLMalloc [Lea 1996] e também é indicado para uso com múltiplas threads e cores. 
Similarmente ao Hoard, o Ptmalloc2 implementa múltiplas heaps, contudo não evita 

false sharing nem blowup. O Ptmalloc2 organiza os blocos de memória em arenas. Não 

há uma arena específica para uma thread; todas as arenas são compartilhadas por todas 
as threads. Quando uma thread requisita um bloco de memória, Ptmalloc2 procura por 

um arena livre, que é utilizada para atender a requisição da thread. Enquanto durar o 
atendimento da requisição, a arena fica bloqueada. Esta política poderia produzir 

contenção de memória, entretanto quando todas as arenas estão bloqueadas o Ptmalloc2 
cria uma nova arena. Essa nova arena passará a compor o pool de arenas assim que ela 

for liberada pela thread. O Ptmalloc2 não evita false sharing porque threads distintas 



podem obter blocos de memória com endereços muito próximos, por serem oriundos de 
uma mesma arena. Além disso, Ptmalloc2 também não evita blowup por causa da criação 

de novas arenas, mesmo com blocos livres em algumas arenas já existentes. Apesar 
disso, Ptmalloc2 é o alocador de memória padrão da glibc. O Ptmalloc3 [Gogler 2006] é 

muito similar ao Ptmalloc2. A principal diferença é o tamanho dos blocos que compõe as 
classes pequeno e grande, e a forma como os blocos da classe grande estão em uma 

arena. Os blocos da classe pequeno variam de 8 a 256 bytes. Os blocos da classe grande 

são maiores do que 256 bytes e estão organizados em árvores de busca binária (ABB), 
cujo tempo médio de acesso é da ordem de O(log n), onde n corresponde ao número de 

blocos na ABB. TCMalloc [Ghemawat e Menage 2010] também busca minimizar a 
contenção de  heap implementando uma heap local por thread. O tamanho dos blocos 

nessa heap varia de 8 a 32 kilobytes (objetos pequenos). Blocos maiores (objetos 
grandes) são organizados em uma heap global que é compartilhada por todas as threads. 

A contenção decorrente desse compartilhamento é minimizada porque cada thread 

implementa exclusão mútua por spin-lock (mais rápido do que mutex). TCMalloc 
minimiza blowup porque objetos livres, das heaps locais, são transferidos para a heap 

global. Entretanto, false sharing não é evitado visto que dois objetos pequenos, em duas 
heaps locais diferentes, podem ter endereços muito próximos. TLSF [Masmano et al. 

2006] é um alocador com foco em aplicações de tempo real. Assim, seu objetivo é 

manter o tempo constante para as requisições de memória das aplicações. Para isso, 
TLSF organiza os blocos por tamanho através de dois vetores: FLI e SLI. Cada entrada 

de FLI aponta para um vetor SLI. Cada entrada de SLI aponta para uma lista de blocos 
de mesmo tamanho. Quando uma thread requisita um bloco de tamanho s, TLSF calcula 

a entrada apropriada em FLI e SLI a partir de s, atendendo assim uma requisição em 
tempo O(1). TLSF implementa apenas uma heap que é compartilhada por todas as 

threads. Portanto, TLSF não evita contenção de memória, entretanto, como FLI e SLI 

são pequenos e o tempo de busca é constante, a contenção pode ser negligenciada.  

3. Estudo Experimental 

Esse estudo é composto de duas etapas. A primeira refere-se à caracterização do 

consumo de memória do middleware, a fim de entender o seu padrão de uso das 
operações de alocação de memória. Nessa etapa o middleware foi submetido a uma 

carga de trabalho que exercita todas as suas funcionalidades. As operações de alocação 
foram instrumentadas de forma que suas chamadas e seus parâmetros (ex. tamanho de 

memória) fossem registrados. A segunda etapa compara o desempenho dos alocadores 
analisados. Para isso, cada alocador foi ligado aos programas que compõem o 

middleware e esses submetidos a uma carga de trabalho que reproduz os padrões de 

compra/venda usados em operações reais na bolsa. A carga de trabalho foi de 20.000 
transações. Os testes de desempenho foram repetidos 15 vezes e se usou os valores 

médios das replicações objetivando reduzir os erros experimentais. Durante essa etapa, o 
desempenho do middleware foi medido em termos do tempo para processar as 

transações, do consumo de memória e do nível de fragmentação de memória. Destaca-se 

que fragmentação de memória não tem sido abordada na maioria dos trabalhos 
relacionados. Os testes de caracterização e desempenho foram executados variando-se o 

número de cores do processador (de 1 até 4). Sobre o instrumental adotado, usou-se 
uma bancada de teste composta de três computadores (Core 2 Duo 2.4 GHz, 2 GB 

RAM). O primeiro executa o middleware que acessa um banco de dados no segundo 
computador. O terceiro realiza a geração da carga de trabalho por meio de duas 

ferramentas (wt1 e wt2) fornecidas pelo fabricante do middleware. A wt1 emula 



múltiplas ordens de compra/venda, sendo usada na etapa de caracterização. A wt2 
executa seqüências simultâneas de ordens seguindo regras de mercado, tendo sido usada 

na etapa de análise de desempenho. O middleware utilizado é composto de três 
aplicações. App1 é responsável pelos serviços básicos do middleware (ex. FIX); App2 

faz o gerenciamento de sessões dos usuários; App3 é considerada a principal aplicação 
do middleware, realizando todo o controle de fuxo das transações, bem como a 

implementação das diversas regras de negócio. As três aplicações são multithreaded. Na 

etapa de caracterização foi usado o mecanismo de hook das rotinas de alocação da glibc. 
Esse mecanismo permite interceptar as chamadas do UMA padrão, possibilitando o 

registro do tipo de chamada e de seus argumentos. Nos testes de desempenho a 
substituição do alocador padrão foi realizada instruindo o ligador dinâmico do Linux 

para carregar um dos alocadores avaliados. Isso é realizado usando a variável de 
ambiente LD_PRELOAD. Como resultado, as aplicações do midleware passam a usar as 

funções da biblioteca apontada pela LD_PRELOAD e não da glibc. Para medir o 

consumo de memória, o valor do RSS (resident set size) foi medido para os três 
processos (App1, App2, App3) monitorando a variável VmRSS no arquivo 

“/proc/xxx/status”, onde xxx é o PID do processo. Além do consumo de memória, 
monitorou-se também o número de eventos de fragmentação de memória. Para isso, 

utilizou-se a infra-estrutura do SystemTap implementada no kernel Linux. 

4. Análise dos Resultados 

A Figura 1 apresenta a distribuição acumulada (cdf) dos tamanhos das alocações da 

aplicação App1. As aplicações App2 e App3 seguiram o mesmo padrão e por isso seus 
gráficos foram suprimidos. Esses resultados indicam que as requisições de memória nas 

três aplicações são predominantemente menores do que 64 bytes. Em virtude do elevado 

número de operações de alocações por segundo (App1=4600, App2=80000, 
App3=50000), a Figura 1 mostra apenas o primeiro minuto de carga de trabalho. O 

padrão observado durante a etapa de caracterização indica que um bom alocador para 
essas aplicações deveria ser otimizado para alocações de pequenos blocos de memória. 
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Figura 1. CDF das alocações com new, malloc, realoc. 

A seguir se tem os resultados dos testes de desempenho. A Figura 2 apresenta o 
tempo médio, das três aplicações, para processar 20.000 ordens. Pode-se observar que o 

TCMalloc apresenta o melhor desempenho, seguido do Jemalloc e Hoard. O Hoard 

melhora na medida em que o número de cores aumenta, a partir de dois; possivelmente 
porque esse passa a ter um maior número de heaps locais. Esses três alocadores 

implementam heaps locais para o atendimento mais rápido de alocações menores, sendo 
aderentes ao padrão de alocação observado para o midleware. Importante notar que para 

todos os números de cores, o alocador padrão (Ptmalloc2) apresentou desempenho 
inferior ao TCMalloc e Jemalloc. 
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Figura 2. Tempo de resposta do middleware por alocador 

A Figura 3 apresenta o consumo médio de memória, nas três aplicações, para 
cada alocador. Com exceção do teste com um core, nos demais cenários o TCMalloc 

apresentou o menor consumo médio de memória. O TLSF foi o alocador com maior 
consumo dentre todos, provavelmente porque ele usa uma única heap, portanto reserva 

uma quantidade maior de memória em sua inicialização. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 Cores 2 Cores 3 Cores 4 Cores

m
e
m

o
ry

 c
o
n
s
u
m

p
tio

n
 (

k
B

)

PTMALLOCv2   TCMALLOC   
HOARD   MISER   

TLSF   JEMALLOC   
PTMALLOCv3   

 
Figura 3. Consumo de memória do middleware por alocador 

Com relação à fragmentação de memória por alocador (Figura 4), o TLSF foi o 

que apresentou o menor nível de fragmentação, seguido do TCMalloc. O fato do TLSF 
usar apenas uma heap para todas as alocações simplifica o espaço de endereçamento da 

aplicação, evitando assim trocas de páginas em detrimento de novas alocações ou 
realocações que contribui para o aumento da fragmentação da memória do sistema. 
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Figura 4. Fragmentação de memória por alocador (maior é pior) 

Diferente do TLSF, o Hoard e o Jemalloc apresentaram os maiores níveis de 
fragmentação independente do número de cores. Esse resultado é consistente com o 

projeto desses alocadores, haja vista que ambos usam uma hierarquia de heap de três 
níveis, ao contrário do TCMalloc que possui um nível a menos. Também, o TCMalloc 

usa uma heap local por thread independente do número de cores, enquanto no Hoard e 

Jemalloc o número de heaps é função do número de cores do processador. O Ptmalloc3 
segue o desempenho do TCMalloc apresentando boa performance, exceto para o cenário 

de um core. Em geral observa-se que os menores níveis de fragmentação ocorrem com 
dois cores. Considerando os resultados das etapas de caracterização e comparação de 



desempenho, conclui-se que o TCMalloc apresenta os melhores resultados em todos os 
critérios avaliados. Apesar do Jemalloc e Hoard terem apresentado bons resultados em 

termos do tempo de resposta, eles apresentaram maior consumo e fragmentação de 
memória. Em aplicações que executam por longos períodos de tempo, de forma 

ininterrupta, como é o caso do middleware avaliado, fragmentação de memória não é 
desejada, pois pode causar situações de exaustão de memória. Desse modo, considera-se 

como segunda opção o alocador Ptmalloc3. 

5. Considerações Finais 

Nesse trabalho foi apresentado um estudo comparativo de sete alocadores de memória 

de código aberto. A metodologia usada considerou três aspectos de desempenho, 

combinados com diferentes cenários de número de cores de processamento, resultando 
em uma análise multifatores que oferece ao analista uma melhor visão dos benefícios de 

cada alocador frente aos diferentes cenários e requisitos de desempenho. Os resultados 
obtidos para o middleware podem ser generalizados para aplicações que apresentem um 

padrão de comportamento similar. Por exemplo, o Jemalloc não seria recomendado para 
aplicações multithreaded executando em um único core cujo tamanho das alocações 

seja, predominantemente, menor do que 64 bytes, tendo como preocupação a elevação 

nos níveis de fragmentação de memória. O cenário descrito nesse exemplo pode ser 
aplicado a um sistema embarcado, por exemplo. 
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