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Diferenças básicas entre HDD e SSD Diferenças básicas entre HDD e SSD 
• Hard Disk Drives (HDD) são dispositivos que fazem 

gravações eletromagnéticas sobre superfícies metálicas 
especiais.

• Solid State Drives (SSD) fazem as gravações em 
memórias que preservam energia.

• Os SSDs, além de mais rápidos, esquentam menos e 
gastam menos eletricidade.

• HDDs e SSDs usam o conceito de setores de disco para o 
armazenamento de dados em nível lógico.
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Memórias DRAM e NANDMemórias DRAM e NAND
• Há vários tipos de memórias. As que mais interessam 

são:
- DRAM (Dynamic RAM):

► Extremamente rápidas.
► Precisam de energia elétrica para reter dados (voláteis).
► Usadas como memórias principais em computadores.

- Flash NAND (Not AND) :
► Mais lentas que as DRAM.
► São muito mais rápidas do que um HDD.

► Retêm dados mesmo sem energia (não voláteis).
► Usadas em pendrives, SSDs, TV Box e  outros 

dispositivos.
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• SSDs e pendrives usam flash NAND (já dissemos isso).

• Os dados são armazenados em células que têm o seu 
conteúdo modificado com cargas elétricas.

• As células das flash NANDs têm uma durabilidade 
limitada de I/O.

 • As escritas e as deleções causam desgastes nas células.

• Há vários tipos de flash NAND: SLC, MLC, TLC, QLC e 
PLC.

• Os diferentes tipos de NAND influenciam os SSDs na 
velocidade de leitura e gravação, na quantidade de dados 
armazenados por espaço, na durabilidade e no preço.
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Memórias DRAM e NANDMemórias DRAM e NAND
• Cada chip de memória  NAND é conhecido tecnicamente 

como “die”.

• Cada “die” possui “planes”.

• Cada “plane” possui blocos.

• Cada bloco possui páginas.

• Cada página representa um conjunto de células físicas 
de memória.
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Memórias DRAM e NANDMemórias DRAM e NAND

SSD  Kingston
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Memórias DRAM e NANDMemórias DRAM e NAND

Flash NAND layout
Fonte: Tech Mastery, https://technicalmasterblog.wordpress.com
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Memórias DRAM e NANDMemórias DRAM e NAND

Flash SLC
(1989)

MLC
(2002)

TLC
(2009)

QLC
(2018)

PLC
(2019)

Nome Single Level 
Cell

Multi Level 
Cell

Triple Level 
Cell

Quad Level 
Cell

Penta Level 
Cell

Armazena-
mento

1 bit por célula 
(0/1). Poucos 
KB por bloco.

2 bits por 
célula (00, 

01, etc). Mais 
KB por bloco.

3 bits por célula 
(000, 101, etc). 
Muitos KB por 

bloco.

4 bits por 
célula (0000, 
etc). Muito 
mais KB. 

5 bits por 
célula. Alta 

taxa de KB por 
bloco.

Velocidade super veloz muito veloz veloz pouco veloz lentas?

Durabilidade cerca de 100K 
I/O

cerca de 10K 
I/O cerca de 4K I/O cerca de 1K 

I/O
menos de 1K 

I/O?

Preço elevadíssimo elevado razoável baixo muito baixo

Observações
Usado em BIOS, 
UEFI, pendrives 
e cartões de alto 

desempenho.

Presente em 
alguns SSDs 
e pendrives.

Hoje presente 
na maioria dos 

SSD e 
pendrives.

Usado em 
SSDs de 

alta 
capacidade.

-
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Memórias DRAM e NANDMemórias DRAM e NAND

Tipos de NAND
Fonte: HKEPC, https://www.hkepc.com
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• Há também o conceito de 3D NAND (ou V-NAND).

• Normalmente, as células da flash 
NAND são colocadas lado a lado 
(2D NAND).

• Em determinado momento seria 
necessário aumentar o tamanho 
físico dos SSDs para termos 
maiores capacidades.

• A solução foi empilhar as células, 
usando o espaço vertical. Este é 
um conceito de construção muito 
utilizado atualmente.

3D NAND
Fonte: Enterprise Storage, 
https://www.enterprisestorageforum.com/ 
storage-hardware/3d-nand.html
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Mais sobre Mais sobre SSDsSSDs
• Nos HDDs, sobrescrever um dado é, simplesmente, 

alterar o valor 0 para 1 ou 1 para 0 magneticamente.

• As memórias NAND são compostas por transístores que 
“aprisionam” elétrons.

• A presença ou não de elétrons nas portas lógicas dos 
transístores determina se teremos 1 ou 0.

• Então, antes de uma nova escrita sobre uma área, todos 
os elétrons devem ser removidos da mesma. Em outras 
palavras, não existe a sobrescrita.

• Cada escrita ou deleção causa um leve desgaste na área 
em questão, chegando, um dia, a torná-la inutilizável.
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Mais sobre Mais sobre SSDsSSDs
• As leituras e as escritas são realizadas nas páginas.

• As deleções só podem ser feitas nos blocos.

Estrutura de uma NAND
Fonte: ResearchGate.net
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Mais sobre Mais sobre SSDsSSDs
• Para atualizar um arquivo no SSD, caso o bloco esteja 

cheio, as páginas desse arquivo deverão ser lidas e 
escritas em um outro bloco.

• Caso não haja um novo bloco com páginas vazias, antes 
de tudo, um bloco deverá ser completamente apagado.

• Isso é conhecido como amplificação de escrita.

• Há vários outros fatores que causam amplificação de 
escrita (WAF em inglês).

• A amplificação de escrita causa grande desgaste no SSD, 
uma vez que ocorrem muito mais escritas do que o 
previsto inicialmente.
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Mais sobre Mais sobre SSDsSSDs
• O problema se agravará quando o SSD começar a encher 

e ficar sem blocos totalmente livres (por causa de dados 
úteis ou de lixo). Assim, o WAF será muito maior.

• É possível concluir que a escrita em SSD, com o passar 
do tempo, tende a ser mais lenta, muito mais lenta ou 
inaceitável.

• Fator de amplificação de escrita (WAF):
escritas na NAND / escritas solicitadas pelo SO 

• SSDs possuem controladora e esta sempre tentará 
equilibrar a quantidade de escritas nas células.

• SSD cheio = SSD lento e com menor tempo de vida. 
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Over-provisioningOver-provisioning
• Over-provisioning (ou OP) é uma operação que aumenta 

a durabilidade das memórias NAND, pois reduz o efeito 
amplificação de escrita.

• Trata-se de um espaço reservado no SSD, que nunca será 
utilizado pelo sistema operacional.

• Se tivermos um espaço livre, sempre teremos células 
disponíveis para receber dados sem a imediata 
necessidade de realocações. Isso evitará extrema 
lentidão e degradação do SSD.

• A maioria dos fabricantes entrega seus SSDs com 6.2% de 
OP já configurados de fábrica.
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Over-provisioningOver-provisioning
• Observe a figura a seguir.
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Over-provisioningOver-provisioning
• Observe a figura a seguir.

• Não parece estranho termos, por exemplo, um SSD de 
240 GB em vez de 256 GB???

• Resposta: os fabricantes usam OP de fábrica de 6.2%.

 • 128 - 6.2% = 120   /   256 - 6.2% = 240   /   512 - 6.2% = 480   /    
 1024 - 6.2% = 960.



  

 Eriberto - nov. 2022

   Cuidados para o uso de SSD no Linux

Over-provisioningOver-provisioning
• Apesar da maioria dos fabricantes entregarem os SSDs 

com um mínimo de OP, é recomendável aumentar esse 
tamanho.

• Minha opinião particular: o OP ideal para uso geral é de 
20% da capacidade total do SSD. Assim sendo, sugiro 
aumentar o OP original em 14%.

• Alguns fabricantes dizem que, dependendo do uso, deve-
se prever um OP de 40%.

• Conclusão parcial: quanto maior o SSD e menor uso de 
espaço, melhor. Isso, inclusive, aumentará a vida útil do 
SSD.
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Over-provisioningOver-provisioning
• Ok, tenho OP, mas...

• ...se o filesystem encher, ele começará a fazer diversas 
operações para tentar alocar espaço.

• Se for um Ext4, ele tentará alocar espaço contínuo.

• Se for NTFS, ele poderá entrar em loop infinito e, nesse 
caso, começar um processo de destruição do SSD.

• Então, É MUITO recomendável sempre ter também 10% 
de espaço livre no filesystem.
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Over-provisioningOver-provisioning
• Caso você realmente precise ocupar 240 GB, será melhor 

comprar um SSD de 480 GB.

• Mas... Se tiver 480 GB e precisar de apenas 240 GB, seja 
generoso! Converta 100 GB para OP, em vez de 67 GB. A 
saúde do seu SSD agradece!
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Over-provisioningOver-provisioning
• Um resumo...

Tamanho OP de fábrica 
(6.2%)

OP extra (14%) Margem de 
filesystem (10%)

128 GB 120 GB 103 GB 92GB

256 GB 240 GB 206 GB 185 GB

512 GB 480 GB 412 GB 370 GB

1024 GB 960 GB 825 GB 742 GB

2048 GB 1921 GB 1652 GB 1486 GB
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Over-provisioningOver-provisioning
• Falamos em 6.2%, considerando o valor em GB mostrado 

pelos fabricantes, com grandezas múltiplas de 1000.

• Se considerarmos GiB, cuja grandeza multiplicadora é 
1024, podemos dizer que o OP provido pelo fabricante é 
de 7.4%.

• Mesmo assim, não custa considerar 14% extras de OP. A 
diferença será mínima e haverá algum ganho a mais.

• Uma boa solução é trabalhar criar partições de disco 
menores do que o tamanho total do SSD.

• Lembre-se também de nunca encher essas partições.
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Over-provisioningOver-provisioning
• Outra solução é utilizar o comando hdparm para criar 

uma OP extra conhecida como Host Protected Area 
(HPA).

• Caso seja necessário, essa operação poderá ser desfeita.

• O HPA não é suportado por todos os SSDs e nem por 
todas as BIOS/UEFI.

• Geralmente, é mais simples e eficiente utilizar o método 
de particionamento reduzido.
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TRIMTRIM
• Quando um dado é apagado no filesystem pelo SO, na 

verdade, ele permanece presente no disco (tanto no HDD 
quanto no SSD).

• Com o tempo, as páginas das NANDs ficarão repletas de 
dados inúteis e qualquer operação de escrita necessitará 
de uma deleção prévia, que é feita no nível de bloco.

• Resultado: extrema lentidão no SSD após certo tempo de 
uso, além de diminuição do tempo de vida por causa da 
amplificação de escrita.

• O TRIM é um procedimento utilizado para que o kernel 
possa informar ao SSD quais dados não são mais válidos.
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TRIMTRIM
• Uma vez recebida informação do TRIM, o SSD apagará, 

imediatamente, o conteúdo inútil das páginas das NAND.

• Para que isso ocorra, o SSD deverá ter suporte ao TRIM.

• O comando lsblk -D mostrará quais discos possuem 
suporte ao TRIM.

• Nas colunas DISC-GRAN e DISC-MAX, os resultados 
diferentes de 0B evidenciarão o suporte ao TRIM.

eriberto@lepus:~$ lsblk -D
NAME   DISC-ALN DISC-GRAN DISC-MAX DISC-ZERO
sda           0      512B       2G         0
└─sda1        0      512B       2G         0
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TRIMTRIM
• Uma das formas de ativar o TRIM é utilizando 

filesystems tenham essa função incorporada. São 
exemplos o Ext4 e o Btrfs.

• Quando ativado no filesystem, este enviará TRIM para o 
SSD a cada deleção ou a cada momento que for 
necessário.

• Na minha opinião, essa modalidade de TRIM em tempo 
real é um pouco destrutiva e termina diminuindo a 
velocidade de operação.

• Melhor solução: no Linux, o comando fstrim pode ser 
utilizado periodicamente (manualmente ou via cron) 
para limpar as páginas.
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TRIMTRIM
• Basta executar fstrim -v <ponto de montagem>.

• Quando um SSD ficar lento, nem sempre adiantará 
formatá-lo, uma vez que as páginas continuarão com lixo. 
Então, mesmo após uma formatação, o fstrim deverá ser 
utilizado.

• Sugiro agendar o fstrim para executar, via cron, uma vez 
por semana.

• É importante relembrar que um SSD utilizado acima de 
90% da capacidade de cada partição também ficará lento.

• DEMONSTRAÇÃO do TRIM.
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Qual filesystem usar?Qual filesystem usar?
• Antigamente era recomendada a utilização de 

filesystems sem journal, como Ext2, FAT32 e exFAT, em 
SSDs e pendrives. Essa recomendação continua existindo 
para pendrives.

• No caso dos SSDs mais novos (TLC, QLC, PLC), o journal 
do Ext4 não causa tanta degradação, pois o filesystem já 
está bem maduro e otimizado. Ext4 é uma boa opção.

• O Btrfs, apesar de ser uma boa opção, merece um estudo 
mais aprofundado quanto à estabilidade. É um filesystem 
mais novo e com funcionalidades interessantes.
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Qual filesystem usar?Qual filesystem usar?
• Há também o F2FS (Flash-Friendly File System), um 

filesystem criado especialmente para memórias flash 
NAND.

• Trata-se de um filesystem confiável e com muitos 
recursos.

• O instalador do Debian ainda não implementa F2FS, mas 
já há discussões sobre isso[1].

  [1] https://lists.debian.org/debian-boot/2020/04/msg00090.html
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Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos
• Os SSDs podem ser conectados em interfaces, usando 

protocolos de comunicação diferentes.

• Os formatos mais comuns são 2.5” e M.2.

• As interfaces mais comuns são SATA e PCIe.

• Os protocolos mais comuns são AHCI e NVMe.

• A interface SATA, apesar de mais comum, foi desenhada 
para HDDs e tem barreiras de velocidade.

• Existem vários padrões SATA. Os básicos são SATA, 
SATA II e SATA III.
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Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos
• É importante conhecer os diferentes padrões de SATA e 

saber qual deles está presente na sua placa-mãe e no seu 
SSD (ou HDD, se for o caso).

SATA SATA II SATA III

Velocidade 
teórica/real

em Gb/s
1.5 / 1.2 Gb/s 3.0 / 2.4 Gb/s 6.0 / 4.8 Gb/s

Velocidade 
máx. em MB/s 150 MB/s 300 MB/s 600 MB/s

Outros 
nomes 

comuns

SATA I, SATA 1.0, 
SATA 150,  SATA 1.5 

Gb/s, SATA 1.5G

SATA 2.0, SATA 
300, SATA 3 Gb/s, 

SATA 3G

SATA 3.0, SATA 600, 
SATA 6 Gb/s, SATA 6G
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Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos
• É comum encontrar o tipo de 

SATA escrito nas placas-mãe.

• SSDs SATA chegam a ter 
transferência de 560 MB/s.

• É indesejável ter um SSD 
ligado em uma porta SATA II.

• O SATA III pode ter revisões. 
São elas: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. 
A 3.0 é a original. A 3.1, por 
exemplo, implementa o TRIM.

• O SSD SATA trabalha com o 
protocolo AHCI.
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Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos
• É interessante citar 

que existem 
adaptadores SATA III 
PCIe.

• Entre outros, os 
baseados nos chipsets 
Marvell 9125 e 9215 
funcionam bem com 
Linux.
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Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos
• O comando smartctl poderá ser utilizado para mostrar o 

tipo de SSD (ou HDD) e a sua velocidade atual.

root@canopus:~# smartctl -a /dev/sda | grep SATA

SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)

root@canopus:~# smartctl -a /dev/sdg | grep SATA

SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)

• Há também o M.2 SATA, que também usa protocolo 
AHCI, mantendo a velocidade máxima de 560 MB/s.

• Já o M.2 que trabalha com o protocolo NVMe atinge 5000 
MB/s (PCIe 4.0). Neste caso, é possível conectar o SSD em 
uma interface tamanho M.2 ou em um adaptador PCIe.
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Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos



  

 Eriberto - nov. 2022

   Cuidados para o uso de SSD no Linux

Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos



  

 Eriberto - nov. 2022

   Cuidados para o uso de SSD no Linux

Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos



  

 Eriberto - nov. 2022

   Cuidados para o uso de SSD no Linux

Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos



  

 Eriberto - nov. 2022

   Cuidados para o uso de SSD no Linux

Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos



  

 Eriberto - nov. 2022

   Cuidados para o uso de SSD no Linux

SumárioSumário
• • Diferenças básicas entre HDD e SSDDiferenças básicas entre HDD e SSD
• • Memórias DRAM e NANDMemórias DRAM e NAND
• • Mais sobre Mais sobre SSDsSSDs
• • Over-provisioningOver-provisioning
• • TRIMTRIM
• • Qual filesystem usar?Qual filesystem usar?
• • Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos
• • Considerações extrasConsiderações extras
• • ConclusãoConclusão



  

 Eriberto - nov. 2022

   Cuidados para o uso de SSD no Linux

Considerações extrasConsiderações extras
Desfragmentação

• Em hipótese alguma se desfragmenta arquivos em um 
SSD. Isso causaria uma indescritível amplificação de 
escrita, sobrecarregando as células.

• HDDs fazem grande esforço mecânico para ler arquivos 
fragmentados.

• SSDs acessam qualquer área das NANDs instantanea-
mente, fazendo leitura sequencial ou a leitura de dados 
espalhados com a mesma velocidade.

• Considere também que filesystems modernos evitam ao 
máximo a fragmentação.
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Considerações extrasConsiderações extras
RAID 1

• O RAID 1 (espelhamento) via software funciona muito 
bem com SSDs. Essa é uma forma de evitar a perda total 
de informações em caso de defeito (extensivo aos HDDs).

• RAID 1 suporta TRIM e pode ser implementado 
facilmente com mdadm ou durante a instalação do Debian.

• Diversos outros RAIDs não suportam TRIM.

• RAID 0 e RAID 10 em nada melhoram a performance de 
máquinas com SSD SATA em placas-mãe SOHO.

• RAID 1 salva a vida quando houver defeitos. No entanto, 
contra deleção acidental, a solução ideal é backup.
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Considerações extrasConsiderações extras
Forense

• A forense em SSDs é extremamente difícil.

• Há vários fatores que colaboram para isso, sendo o TRIM 
o pior dos vilões nesse caso.

• Em HDDs, apesar de ser um recurso extremamente caro, 
é possível fazer a leitura espectral, que mostrará os 
dados sobrescritos por duas ou três vezes.

• SSDs não usam magnetismo e não permitem a leitura de 
dados “sobrescritos”. Na verdade, como já vimos, não é 
possível sobrescrever dados nos SSDs.
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Considerações extrasConsiderações extras
Combinação de SSDs com HDDs

• Se houver possibilidade, use SSDs combinados com 
HDDs no seus desktop.

• Coloque o SO no SSD. Executáveis precisam carregar 
rapidamente.

• Coloque o /home e o swap no HDD. Geralmente, dados do 
usuário carregarão rapidamente a partir do HDD.

• Essa estratégia permitirá um SSD pequeno para o SO e 
um HDD grande para os dados.

• Sempre que possível, use RAID 1 via software para o SSD 
e para o HDD. Você não vai se arrepender.
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Considerações extrasConsiderações extras
Abaixe o valor do swapness

• O swapness controla a prioridade de uso da RAM x swap.

• É composto de um valor entre 0 e 100. Quanto mais baixo 
o valor, menos a RAM tentará ativar o swap.

• No Linux, geralmente, o valor default do swapness é 60.

• Caso o seu swap esteja no SSD, sugiro passar o swapness 
para 5.

• Edite o arquivo /etc/sysctl.conf e adicione a linha:

   vm.swappiness=5



  

 Eriberto - nov. 2022

   Cuidados para o uso de SSD no Linux

Considerações extrasConsiderações extras
Abaixe o valor do swapness

• Depois de alterar o arquivo /etc/sysctl.conf, execute:

   # sysctl -p

• Para verificar o valor atual do swapness, use:

   $ cat /proc/sys/vm/swappiness
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Considerações extrasConsiderações extras
Quanto mais caro, melhor...

• Os SSDs que usamos no dia a dia, na sua grande maioria 
são TLC ou QLC e custam muito pouco. São SSDs SATA 
básicos.

• SSDs NVMe são muito mais rápidos e caros.

• Pode ficar mais caro ainda? Sim! Existem SSDs que têm  
DRAM (volátil) como memória intermediária para que as 
operações seja muito rápidas. Alguns outros utilizam 
flash NAND SLC para o mesmo fim.
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Considerações extrasConsiderações extras
Quanto mais caro, melhor...

• Set. 2020

• 15.3 TB

• 3D QLC NAND

• DRAM para 
leitura (cache)

• SLC para 
escrita (cache)

• US$ 3990

TeamGroup Announces 15.3 TB SATA SSD for Desktop PCs
Fonte: tom’s HARDWARE, https://www.tomshardware.com
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Quer mais dicas?

• https://wiki.debian.org/SSDOptimization

• https://wiki.archlinux.org/index.php/Solid_state_drive
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SumárioSumário
• • Diferenças básicas entre HDD e SSDDiferenças básicas entre HDD e SSD
• • Setores de discoSetores de disco
• • Memórias DRAM e NANDMemórias DRAM e NAND
• • Mais sobre Mais sobre SSDsSSDs
• • Over-provisioningOver-provisioning
• • TRIMTRIM
• • Qual filesystem usar?Qual filesystem usar?
• • Interfaces e protocolosInterfaces e protocolos
• • Considerações extrasConsiderações extras
• • ConclusãoConclusão
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Conclusão e referênciasConclusão e referências
• SSD: não é só comprar, colocar e usar. Há procedimentos 

importantes a serem observados. 

• SSDs grandes e com poucos dados duram mais tempo.

• SSDs SATA estão limitados a 560 MB/s.

• Se possível, use RAID 1, mesmo que via software.

Esta palestra está disponível em:
http://eriberto.pro.br
Siga-me no Twitter @eribertomotaSiga-me no Twitter @eribertomota 
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