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Instituto de Computação — UNICAMP

1 Objetivos

Apresentar o conceito de alocação dinâmica de memória, através do uso de apontadores, e
apresentar os comandos malloc, free e sizeof

2 Motivação

Capacitar o aluno a construir programas que permitam o uso de quantidades arbitrárias de
dados, definidos somente em tempo de execução do programa.

3 O Problema com Vetores e Matrizes

Através do uso de vetores e matrizes, é posśıvel armazenar qualquer quantidade de dados (de
um mesmo tipo) na memória do computador. Entretanto, eles apresentam uma limitação
grave: a quantidade de memória reservado para o programa é definido durante a codificação
do programa, e não durante sua execução. Assim, ao desenvolver uma agenda genérica,
devemos levar em conta que podem haver de 10 a 10.000 pessoas cadastradas nessa agenda.
Com isso em mente, poderiamos programar um vetor com 10.000 registros.

Entretanto, dois casos derivam desse quadro. Primeiro, se o usuário da agenda desejar
armazenar 10.001 registros, teriamos que recompilar o programa, reservando agora 20.000
registros. Entretanto, o problema pode se repetir nessa nova fronteira, exigindo novas mo-
dificações no programa. A solução aparente, portanto, seria reservar logo 6.500.000.000 de
registros (a quantidade de pessoas no mundo) para jamais faltar espaço, o que nos leva ao
segundo caso. Se reservarmos memória suficiente para todos os posśıveis usos, estaremos
limitando os computadores que podem usar o sistema, visto que a memória nestes pode ser
escassa, e dessa forma usuários que desejassem usar a agenda para apenas 100 pessoas não
poderiam usar o programa.

A solução para o problema seria, portanto, determinar durante a execução do programa
quanto espaço é necessário reservar para o uso atual (100 registros para um usuário doméstico,
5.000 para uma empresa, etc.). Esse procedimento é o que chamamos de Alocação Dinâmica
de Memória.
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4 Retomando Apontadores

Como visto anteriormente, os apontadores representam o endereço em memória em que
uma data variável está armazenada. Utilizando apontadores, podemos percorrer um vetor,
passar parâmetros por referências a uma função, ou simplesmente representar uma variável
indiretamente. Para exemplificar, a figura abaixo representa a situação da memória após a
definição int *ptr; ptr = &b;. Uma vez feito isso, os comandos b=5; e *ptr=5; executam
a mesma operação.

De um modo geral, apontadores são mais úteis utilizados com vetores do que variáveis sim-
ples, pois permitem generalizar o deslocamento pelo vetor. O código apresentado abaixo per-
corre um vetor de caracteres (string), convertendo toda letra minúscula em letra maiúscula.

Um aspecto importante a ser observado do uso conjunto de apontadores e vetores é
que tanto a notação de vetores pode ser utilizada com apontadores, quanto a notação de
apontadores pode ser utilizada com vetores. A única diferença é que não pode ser atribúıdo
um novo ińıcio a um vetor. O programa abaixo mostra bem essa situação:

#include <stdio.h>

int main (void)

{

int i;

int vet[20];

int *ptr;

ptr = vet; // Equivale a "ptr = &vet[0];"

// ptr agora aponta para o endereco

// do primeiro valor no vetor vet

vet[0] = 1; // Atribui o valor 1 a posicao 0 de vet

ptr[1] = 2; // Atribui o valor 2 a posicao 1 de vet

*(ptr + 2) = 3; // Equivale a "ptr[2] = 3;"

*(vet + 3) = 4; // Equivale a "vet[3] = 4;"

// vet = ptr; // <--- ERRADO.

for (i = 4; i < 20; i++)

vet[i] = i * i;

for (i = 0; i < 20; i++)

ptr[i] = ptr[i] / 2;

for (i = 0; i < 20; i++)
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*(ptr + i) += 1;

for (i = 0; i < 20; i++)

printf ("%i\n", *(vet + i));

return 0;

}

Apesar de utilizarmos um apontador nesse exemplo, o tamanho máximo que pode ser per-
corrido é limitado pelo vetor ao qual está associado. O próximo passo é criar um ”vetor”cujo
tamanho somente é definido no momento da execução do programa.

5 Alocação Dinâmica de Memória

Para reservar um certo espaço de memória, iremos utilizar os comandos presentes na biblio-
teca stdlib.h, que permitem a alocação dinâmica de memória. Os dois primeiros comandos
que serão vistos são os comandos malloc e free. O comando malloc (Memory ALLOCa-
tion) recebe como entrada o tamanho tam EM BYTES desejado, e retorna um apontador
do tipo void * para o ińıcio da memória reservada. Como o tipo do apontador retornado é
void *, precisamos fazer uma conversão de tipo para o tipo desejado. Uma vez reservado o
espaço, podemos usá-lo normalmente (como fariamos com um vetor de tamanho tam.), lem-
brando que o vetor não foi previamente inicializado (isto é, contem lixo de memória). Por
sua vez, o comando free recebe como parâmetro o endereço de ińıcio da memória reservada,
e libera essa região da memória para usos futuros. Abaixo, é apresentado um programa que
reserva 10 bytes de memória, e os usa para representar uma string.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int main (void)

{

char *ptr;

ptr = (char *)malloc(10);

strcpy(ptr, "Teste");

printf("%s\n", ptr);

free((void *)ptr);

return 0;

}

Como o tipo char ocupa exatamente 1 byte, as duas primeiras linhas poderiam ser
substitúıda por char ptr[10];, sem modificar o funcionamento do programa. Entretanto,
os demais tipos ocupam tamanhos maiores que 1 byte, e existem tipos que em computadores
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diferentes apresentam tamanhos diferentes. Para resolver esse problema, utilizamos a função
sizeof, que recebe como parâmetro um tipo, uma variável simples ou uma estrutura, e
retorna o tamanho em bytes do elemento passado. Utilizando o comando sizeof em conjunto
com o comando malloc, podemos reservar a quantidade de bytes necessárias para um vetor
de qualquer tipo.

Um detalhe importante a ser frisado é que a memória do computador é finita. Então,
o que acontece se tentarmos alocar mais memória do que temos dispońıvel? Quando isso
ocorre, o comando malloc retorna um endereço inválido, que é representado pela constante
NULL.

Além do comando malloc, existem mais dois comandos para alocação de memória. O co-
mando calloc reserva uma região de memória e zera seu conteúdo, e recebe dois parâmetros.
O primeiro é o número de elementos desejado, e o segundo é o tamanho de cada elemento. O
outro comando, realloc, redimensiona região de memória alocada previamente, permitindo
aumentar a memória necessária ou liberar a memória que não será mais usada. O programa
a seguir exemplifica o uso de ambos.
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