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INTRODUÇÃO 

 

O seguinte trabalho aborda os conceitos principais sobre a ferramenta Docker e seu 

funcionamento, bem como sua utilização na virtualização de sistemas para aplicações 

desenvolvimento de software em ambientes multiplataforma. Também sobre suas 

semelhanças e diferenças em relação a utilização de uma Máquina Virtual, além de como 

funciona a configuração da ferramenta e seus principais comandos. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Docker é uma ferramenta para criação, execução e publicação de containers. Um 

Container consiste na forma de empacotar sua aplicação e suas dependências (bibliotecas) 

de uma forma padronizada (DELFINO, 2019). Pode-se dizer que os principais objetivos 

da ferramenta são: construir, entregar e rodar a aplicação em qualquer ambiente. 

 

A utilização do Docker é eficiente por vários motivos, entre eles:  

● O Docker reduz o tempo de build e deploy. 

● Se economiza tempo para realizar a build e o deploy da aplicação armazenada 

(MOLL, 2019). 

● Permite que sejam executados vários containers ao mesmo tempo em qualquer 

máquina host. 

● A ferramenta oferece mais segurança pois ela roda aplicações isoladas nos 

containers, mantendo todas as suas dependências empacotadas. 

● Uma aplicação dockerizada pode ser transportada e executada em qualquer 

plataforma sem nenhuma modificação. 
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O uso de Containers ainda não alcançou uma adoção em grande escala. Isso se deve muito 

graças a sua complexidade, pois pode ser difícil de configurar, gerenciar, e automatizar 

esses Containers, principalmente quando são utilizados vários ao mesmo tempo e 

obviamente com diferentes estruturas e funcionalidades (DELFINO, 2019). No entanto, 

a ferramenta Docker é um grande facilitador para toda essa implementação em um 

ambiente virtualizado. 

No Docker Hub, por exemplo, que é o repositório oficial da ferramenta, existem milhares 

de imagens que consistem em sistemas de arquivos e sistemas operativos, para auxiliar 

na virtualização (KIFFER, 2016). Se encontram disponíveis muito por causa da 

comunidade que utiliza e que vai contribuindo facilitando muito a vida do desenvolvedor. 

Pode-se montar um ambiente completo em questão de minutos fazendo o download das 

imagens que precisar e ir conectando umas com as outras através dos comandos de 

utilização da ferramenta (MOLL, 2019). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Docker portanto, trata-se de uma ferramenta aparentemente simples, mas muito útil e 

poderosa, que está presente em praticamente qualquer ambiente de desenvolvimento, 

facilitando na resolução de um problema comum existente nos meios de desenvolvimento 

e aplicações, a incompatibilidade entre as diversas versões e sistemas. Ele torna-se um 

grande aliado para a configuração de qualquer ambiente de desenvolvimento, mostrando-

se de grande aplicabilidade em fábrica de software que trabalhe com diferentes 

plataformas de software.  
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