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CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE UTILIZANDO KUBERNETES COMO 

ORQUESTRADOR DE CONTÊINERES 

 

Guilherme Alberton Rodrigues 

 

 

RESUMO 

 

Conforme aumenta a estrutura da empresa, utilizar a virtualização é a melhor maneira de 

executar um serviço e será melhor, ainda, utilizando contêineres. Com a estrutura de 

contêineres, a infraestrutura de TI ganha confiabilidade e dinamismo, pois caso um contêiner 

falhe não comprometerá todo o sistema, escalabilidade, pois caso ocorra um gargalo em um 

serviço, serão disponibilizados mais recursos e se necessário até mesmo a criação de um novo 

nó e, dessa forma, realizar o balanceamento de carga, trazendo segurança e economia, pois o 

serviço poderá ser executado somente quando necessário, sendo que a execução de um 

contêiner é muito rápida e isolada do sistema hospedeiro. O gerenciamento do ciclo de vida 

desses contêineres pode ser feito por meio de orquestradores, como o Docker Swarm e o 

Kubernetes. Foi escolhido o Kubernetes por ele ser uma ferramenta mais completa e por 

realizar a função de autoescalonamento nativamente. O tema Criação de um ambiente 

utilizando Kubernetes como orquestrador de contêineres, tem o objetivo de analisar e criar 

uma estrutura utilizando o Kubernetes para a criação e monitoramento dos contêineres, com 

foco em reproduzir o tratamento de falhas, balanceamento de cargas e autoescalonamento. 

Com isso, espera-se um ambiente de fácil gerenciamento e automatizado, para expor os dados 

obtidos e as vantagens em utilizar um orquestrador de contêineres. 

 

Palavras-chave: Docker. Virtualização. Automatização. 

 

 

CREATING AN ENVIRONMENT USING KUBERNETES AS A CONTAINER 

ORCHESTRATOR 

 

ABSTRACT 

 

As the business grows, the best way to run a service is by using virtualization and it will be even 

better using containers. With this structure, the company only gains  from maintenance because 

if a failure occurs, it will not stop the whole system, scalability because if a flood occurs in a 

service, it is easier to increase resources or to create a new node and balance of the loads, safety 

and economy because the service can only be performed when needed and the execution of a 

container is very fast and isolated from the host system. The lifecycle management of these 

containers can be handled by orchestrators such as Docker Swarm and Kubernetes. Kubernetes 

was chosen because it is a more complete tool and performs the auto-scaling function natively. 

With the theme creating an environment using Kubernetes as a container orchestrator, its 

objective is to analyze and create a structure using Kubernetes for the creation and monitoring of 

the containers, focusing on reproducing fault handling, load balancing and auto scaling. Thus, an 

easy-to-manage and automated environment is expected, to expose the data obtained and the 

advantages of using a container orchestrator. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Visto o crescimento da infraestrutura das empresas são necessárias diversas 

abordagens por parte dos administradores de redes para acompanhar as tecnologias. DevOps é 

uma prática que vem ganhando espaço no cenário empresarial atual, por aproximar o 

desenvolvedor do administrador de rede, para automatizar processos no momento de executar 

uma aplicação, garantindo rapidez e segurança. Segundo Bachiega (2017), a abordagem mais 

utilizada pelas empresas é a virtualização para executar uma determinada aplicação para 

melhorar o desempenho e gerenciamento. Segundo o mesmo, uma nova abordagem de 

virtualização vem ganhando espaço no mercado: contêiner.  

Segundo Vitalino (2016), contêineres referem-se a uma aplicação que possui as 

dependências necessárias para sua execução em um ambiente virtual ou físico, 

compartilhando o kernel da máquina host e seus recursos. Para executar um contêiner, é 

necessária uma imagem instanciada, essa imagem contém somente o necessário para executar 

essa aplicação e prover isolamento da máquina host. Segundo Kelsey (et al., 2017), as 

imagens de um contêiner são pequenas, geralmente, estão disponíveis em repositórios e 

podem ser utilizadas, duplicadas e alteradas conforme a necessidade, cada alteração é uma 

nova camada criada. 

Para utilização de contêineres e imagens, neste caso, utiliza-se o software Docker. 

Segundo Juracy (2017), esta ferramenta baseia-se em recursos já existentes do sistema 

operacional Linux, ela simplesmente deixou mais simples e efetiva o uso desses recursos e a 

visualização dos contêineres. Ele afirma, ainda, que são vários os isolamentos possíveis e 

podem ser configurados para cada contêiner em específico.  

Segundo Vitalino (2016), a utilização de contêineres aumentou devido a sua 

portabilidade, pois não importa em qual sistema operacional ela foi desenvolvida, ela 

executará nos sistemas operacionais que possuem o Docker instalado. 

De posse destes conceitos, utilizaremos todos eles para realizar a orquestração dos 

contêineres utilizando o Kubernetes. Dentre várias funcionalidades que este pode nos 

beneficiar, focaremos na escalabilidade, autorrecuperação, balanceamento de carga e tudo 

automatizado com o fim de ganho monetário por quem utilizar. Segundo Kelsey (et al., 2017), 

mostra que o Kubernetes faz o monitoramento da estrutura da aplicação pré-definida em 

modo imperativo, isso garante que ele não só inicia o sistema, mas também protegerá de 

qualquer falha que pode acontecer e isso sem interferência humana, garantindo o estado 

desejado do sistema com maior confiança e agilidade. 
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Por que não utilizar o Docker Swarm em vez do Kubernetes? Pois apesar deles terem 

uma grande interpolação de funcionalidades, eles são utilizados para ambientes e casos 

distintos e por isso não há critérios para mostrar qual ferramenta é melhor. Com isso, este 

trabalho tem como objetivo criar uma estrutura utilizando o Kubernetes para a criação e 

monitoramento dos contêineres, mostrando suas vantagens e desvantagens. Como o 

Kubernetes se comporta em tratamento de falhas, balanceamento de cargas e 

autoescalonamento é algo que se espera responder no final deste artigo. 

A solução abordada tem como característica principal a redução de custos, tanto de 

recursos, pois não teremos recursos a mais alocados a uma aplicação, somente o necessário e 

também como ganho monetário, pois uma máquina com configuração melhor, custa mais e 

não usaremos essa configuração o tempo todo, como exemplo de madrugada, então a opção é 

uma máquina média que, conforme demanda, crie suas próprias instâncias. Para garantir o 

estado inicial pré-configurado e executar os contêineres, um sistema que se recupere de falhas 

e escalável, onde serão usados a plataforma Docker em conjunto com Kubernetes, como 

ferramenta de orquestração. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1 Conceituação 

  

A virtualização de aplicações em data centers, tornou prático o provisionamento 

dinâmico dos recursos disponíveis e, em cima disso, gerar custos sobre o que realmente é 

consumido e melhor gerenciamento sobre o exposto, segundo Hylson (et al., 2016). Porém, 

com o avanço da internet, cada vez mais usuários conectados, podem surgir mais clientes para 

a aplicação final a todo tempo. O que foi planejado para o crescimento de um ano, poderá 

crescer em três meses e, com isso, os servidores da aplicação não podem perder a 

performance para o usuário final, pois os mesmos podem perder o interesse e desistir por uma 

lentidão. 

 Neste cenário, a virtualização pode sair mais cara, pois ao adquirir um novo servidor 

de virtualização, que não será utilizado a capacidade máxima dele o tempo todo, é um 

desperdício de dinheiro e recurso. Com isso, os contêineres se tornaram popular em 2013, por 
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conta do Docker (DOCKER, 2019), ficando ainda mais prático o gerenciamento de recursos e 

a rapidez em fazer o deploy de uma aplicação.  

Porém, para Juracy (2017, p.3), há algumas limitações para o uso de contêineres em 

relação à virtualização, todas as imagens são Linux. Entretanto, a vantagem é o poder de 

conter mais de um contêiner que rodam na mesma máquina, essa denominada hospedeira, 

tornando-se mais eficientes. Segundo Turnbull (2014) e Luciano e Washington (2017, p. 1), 

os contêineres compartilham o kernel do hospedeiro, ao contrário das virtualizações.  

 Ainda neste cenário, em uma aplicação que é possível dividir em micros serviços, 

utilizar contêineres é o melhor cenário para gerenciar a quantidade de acessos e os recursos de 

forma muito mais prática e rápida. Segundo Hylson (et al., 2016, p.3), o deploy do contêiner é 

muito rápido e o gerenciamento de recursos torna-se mais eficiente em comparação às 

máquinas virtuais tradicionais, pois cada contêiner contém apenas os arquivos necessários 

para a execução da aplicação, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Comparativo entre Virtualização e Conteinerização  

Fonte: Disponível em: <https://techglimpse.com/docker-installation-tutorial-centos/>. 

 

2.1.2 Docker 

 

 Para entendermos o funcionamento do Docker, é necessário voltar um pouco antes, 

quando não tínhamos essa facilidade que o Docker nos trouxe. Os sistemas operacionais 

Linux, desde 2008 (LXC, 2019) possuem uma ferramenta de criação e gerenciamento de 
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contêineres, denominada LXC (Linux Containers). O kernel do Linux (ALBURQUERQUE, 

2016, p.25) provê isolamento dos recursos disponíveis na máquina hospedeira, como CPU, 

memória e rede, pela ferramenta LXC. Então, Docker não criou este conceito de contêiner, ele 

ficou popular por disponibilizar uma API para manipular este isolamento, de forma mais 

simples, efetiva e completa. 

 Docker em sua versão inicial, para realizar o gerenciamento dos contêineres, utilizava 

o LXC como base. No entanto, sua aceitação foi tão grande (VITALINO, 2016, p.4-7) que em 

menos de seis meses, o projeto contava com mais de 170 pessoas espalhadas pelo mundo, 

contribuindo para a evolução do Docker. Atualmente, o Docker não utiliza mais o LXC, mas 

o libcontainer, desenvolvido para substituir o LXC. Um dos pontos mais interessantes na 

utilização de contêineres é a portabilidade (VITALINO, 2016, p. 4-7) não importa em qual 

sistema operacional foi criado o contêiner, ele executará em qualquer outro que possua, neste 

caso, o Docker instalado na máquina hospedeira, seja ele no Linux, MacOS ou Windows. 

Você não precisa se preocupar com suas dependências, está tudo dentro do contêiner e o que 

não estiver será compartilhado com o Kernel da máquina host. Podemos ver um fluxo de 

requisições e como funciona a arquitetura Docker na Figura 2. 

 

Figura 2 - Estrutura do Docker 

Fonte: JURACY (2017). 

 

2.1.2.1 Imagens 
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Antes de entender o que é contêiner precisamos conhecer o que é uma imagem 

Docker. Para Kelsey (et al., 2017, p.22), uma imagem é um pacote binário divido em camadas 

que envolvem todos os arquivos necessários para executar uma aplicação dentro do contêiner 

na máquina hospedeira. A cada alteração em uma imagem Docker, será criada uma nova 

camada e somente a última camada será de leitura e escrita, as camadas mais inferiores, serão 

somente de leitura e assim por diante em cada alteração. Conforme Vitalino (2016, p.3), 

apesar disso, as imagens devem conter somente os arquivos necessários, com isso as imagens 

costumam ser bem pequenas. 

 Uma imagem não pode ser baseada em outros sistemas operacionais, somente no 

Linux. De acordo com Luciano e Washington (2017, p. 6), as mesmas podem ser sem 

configurações adicionais ou já vir com configurações padrões gerados pelo usuário ou pegar 

pronta do Docker Hub, plataforma onde possui um repositório de imagens e suas versões. A 

cada alteração, será criada uma nova camada na imagem. Uma analogia muito interessante 

com Programação Orientada a Objetos (OPP), segundo JURACY (2017, p. 17): 

 

Podemos comparar um container a um objeto (instância), enquanto a imagem 

seria uma classe (modelo). Toda imagem (bem como os containers) possuem 

um identificador único em formato hash usando sha256. Porém seu uso não é 

muito prático, então para simplificar isto o Docker utiliza uma tag para 

identificar imagens. A tag normalmente é formada por um nome, seguido de : 

e depois uma versão. É extremamente comum utilizar uma versão chamada 

latest para representar a versão mais atual. 

 

2.1.2.1 Contêineres 

 

 Contêineres são bastante similares a uma máquina virtual, quando executamos uma 

máquina virtual, ela emula um novo sistema operacional e todo seu hardware, consumindo 

mais recursos da máquina host. Para Vitalino (2016, p.3), ao contrário do contêiner, pois ele é 

o agrupamento de uma aplicação e tudo que precisa para ser executado e compartilha o kernel 

e os recursos com a máquina hospedeira. Se comparado com a quantia de aplicações que 

podem ser executadas em paralelo e a velocidade de execução, usando máquinas virtuais e 

contêineres, o ganho certamente vai para contêineres, pelo compartilhamento. 

 Por mais que os contêineres compartilhem recursos com a máquina hospedeira, 

segundo Juracy (2017, p. 3), o Docker nos garante, em nível de processos o máximo de 

isolamento possível de todos os outros contêineres e da máquina hospedeira. Há algumas 

camadas que providenciam tal segurança, como a criação dos cgroups para fazer todo o 
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gerenciamento e limitações de processos, namespace para preservar o contêiner, entre outras 

camadas. Um exemplo de contêineres com algumas camadas, sendo executados em uma 

mesma máquina hospedeira, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Exemplo de contêineres.  

Fonte: Juracy (2017). 

 

Contêineres se assemelham muito a uma máquina virtual, porém seu estado não é 

persistente e são instanciadas a partir de imagens, segundo Hylson et al. (2016, p.3). Sobre as 

configurações dos contêineres, segundo Kelsey (et al., 2017, p.23-24) usualmente incluem 

dados sobre como configurar rede, isolamento de namespace, restrições de recursos (cgroups) 

e quais restrições syscall devem ser colocadas em uma instância de contêiner em execução. 

Caso tente executar um contêiner com uma imagem que não possui na máquina hospedeira, 

ele irá automaticamente buscar essa imagem no Docker Hub ou em outro repositório que 

esteja configurado. 

Voltando ao nosso exemplo, para atingirmos uma boa performance, os serviços da 

aplicação precisam estar em execução, conseguir dar conta da carga de processamento e 

conseguir identificar problemas e ter um plano para se recuperar. O gerenciamento desses 

serviços é fundamental para ter uma boa tolerância e se recuperar de falhas automaticamente. 

Para gerenciar o desenvolvimento e implementação de micros serviços, uma maneira de se 

implementar, é usando contêineres. Contêineres fornecem isolamento de aplicações e 

facilidades para atualizar, escalar e substituir.  

Um dos principais propósitos da utilização de contêineres é garantir a consistência do 

ambiente de execução, independentemente de qual ambiente a aplicação esteja sendo 
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executada. Isso aproxima o ambiente de produção dos ambientes de desenvolvimento e o 

setor de garantia da qualidade, trazendo uma maior fidelidade e igualdade entre os ambientes.  

Ao definir o ambiente de uma aplicação em termos de um contêiner, há uma garantia 

que a mesma exata versão do software e de suas dependências serão executadas não importa 

em qual sistema operacional seja a máquina hospedeira, desde que tenha o Docker instalado. 

À face do exposto acima, agora vamos explicar o Kubernetes: um orquestrador de 

contêineres. 

 

2.1.3 Kubernetes 

 

2.1.3.1 Objetivos 

 

 O Docker oferece uma solução para orquestrar contêineres, que é o Docker Swarm, 

porém, segundo Alburquerque (2016, p.11), ele é mais indicado para um conjunto de 

contêineres com menos recursos utilizados da máquina hospedeira e aplicações mais simples, 

que não precisam de escalonamento automatizado. Apesar de eles possuírem um grande 

número de funcionalidades que fazem o mesmo serviço, eles não podem ser comparados, pois 

seus desenvolvimentos não foram feitos para seguir a mesma linha. 

 Com isso, aplicações mais simples ou em máquinas hospedeiras que não possuem 

tanto recurso, Docker Swarm se encaixa bem a esse cenário por ser mais leve. Entretanto, o 

Kubernetes, por ser mais completo, necessita de uma estrutura mais robusta para executar 

aplicações que são mais críticas e precisam de maior escalabilidade automatizada.  

Com Docker Swarm, também é possível criar uma política de escalonamento, porém 

ela não vem nativa como no Kubernetes. Então, como neste trabalho queremos abordar um 

cenário onde dado um contêiner, ele precisa ser escalável, se recuperar de falhas e fazer o 

balanceamento de carga, de forma automatizada, utilizaremos o Kubernetes para orquestrar e 

gerenciar.  

 

2.1.3.2 Conceitos 

 

 Já faz algum tempo que a Google utiliza contêineres para algumas de suas aplicações e 

isso fez com que ela apresentasse o software Kubernetes para orquestrar contêineres, segundo 

Hylson (et al, 2016, p.2-4). Apesar de a Google ter feito o seu lançamento em 2015, o 

Kubernetes é open-source, tem sido mantido e desenvolvido pela comunidade. O Kubernetes 
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pode ser utilizado para gerenciamento de outros contêineres sem ser do Docker, diferente do 

Docker Swarm que funciona apenas no Docker. Isso faz com que ele seja flexível para mudar 

de estrutura. 

 Um administrador de redes configura vários alertas para saber o que está acontecendo 

com sua infraestrutura, quando recebe um alerta, precisa resolvê-lo de forma manual, fazendo 

uma série de etapas, isso poderá gerar erros durante a execução, torna o processo mais lento e 

gera custo por precisar de um funcionário disponível de plantão. Com Kubernetes, para 

Kelsey (et al., 2017, p.13), ele receberá uma configuração declarativa do estado desejável e 

inicializará o ambiente com essas configurações, mas não apenas isso, também realizará o 

monitoramento ininterruptamente do ambiente, para garantir que o estado atual esteja de 

acordo com o estado desejado. Com o sistema de autorrecuperação, não precisará de um 

funcionário de plantão e o Kubernetes fará este procedimento de forma mais ágil e com maior 

confiabilidade. 

 O Kubernetes, segundo Hylson (et al., 2016, p.2-4), dispõe a habilidade identificar um 

contêiner com falha e se recuperar, eliminando esse e criando um novo para garantir o estado 

desejado, a partir de uma imagem. Conseguimos configurar um critério para realizar o 

escalonamento, segundo Kelsey (et al., 2017, p.9-10), com essa configuração, não se faz 

necessário redesenhar radicalmente a estrutura da aplicação, fica fácil escalonar e manter a 

disponibilidade.  

Com a configuração declarativa, Kelsey (et al., 2017, p.12) equivalente a número de 

réplicas é igual a duas, ele garante exatamente duas, ou seja, se criar ou parar manualmente 

uma réplica, Kubernetes voltará ao estado desejável que é somente duas réplicas. Se o 

escalonamento estiver configurado, provavelmente também será configurado um serviço de 

balanceamento de carga, para não inundar um nó com requisições enquanto um outro nó está 

ocioso. 

 Dentro do Kubernetes, existem alguns termos para cada função executada por ele, 

dentre elas: Master, Minions, Kubectl, Kubelet, Pods, ReplicaSet, Services, Namespace, HPA 

(horizontal pod autoscale) e Deployment. Segundo a documentação oficial do Kubernetes 

(2019), ele foi desenvolvido para executar em clusters, ou seja, uma rede de computadores, 

onde elegemos um Master, este é o nó principal, responsável por garantir o estado desejado do 

cluster, por meio de uma configuração declarativa. Os minions são os nós que executam as 

aplicações e são controladas pelo mestre.  

Para definir e modificar os estados por linha de comando, usa o agente que executa no 

Master, o Kubectl. O Kubelet é um agente que roda em nós, serve para gerenciar Pods, 
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imagens, containers e outros elementos do nó. Um Pod é a menor unidade no ambiente do 

cluster, dentro dele, são contêineres em execução, podendo ser um ou mais. Para manter 

integridade em um conjunto de Pods, se faz o uso do ReplicaSet, utilizando seu modelo para 

criar Pods, conforme a necessidade.  

Para garantir uma faixa de rede para um ReplicaSet, a fim dele inicializar um novo 

Pod, respeite a faixa de IP desse ReplicaSet, sendo esse gerenciamento feito pelos Services e 

nele também pode ser configurado um balanceado de carga. Quando se faz necessário dividir 

o seu Cluster de Kubernetes em dois ou mais ambientes, utilizamos o Namespace para 

definirmos, por exemplo, o ambiente de teste e desenvolvimento.  

O Kubernetes utiliza de API para obter métricas que analisam a utilização de um Pod, 

com base no retorno delas e comparado com a métrica, o HPA envia uma solicitação de 

criação de um ou mais Pods para o ReplicaSet, ou seja, caso tenha um critério que ultrapasse a 

quantia configurada declarativamente, ele escalará a quantia desse Pod para suster as 

requisições e depois voltar a quantia anterior configurada. Por fim, o Deployment é usado 

para descrever declarativamente o estado do ambiente e ele transforma o estado atual, no 

estado desejado.  

A requisição chegará pela internet e passará pelo firewall, que quando configurado, 

distribuirá os pedidos utilizando a estratégia de balanceamento de carga. O Proxy, dentro do 

nó, recebe o pedido e distribui para o Pod, se este estiver replicado, o pedido será 

encaminhado aleatoriamente para uma das réplicas. Caso tenha mais de um contêiner no 

mesmo Pod, eles compartilham recursos dentro do mesmo nó e estarão na mesma rede, 

podendo ter acesso pelo localhost. O agendamento define em quais nós os Pods serão criados. 

Já o atuador de agendamento, executa a criação e a remoção de Pods. O gerenciamento de 

controle, realiza o monitoramento dos nós em nível de cluster. Vejamos a Figura 4.  
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Figura 4 - Exemplo de estrutura em Cluster com Kubernetes.  

Fonte: Hylson (2017). 

 

Para realização deste trabalho, utilizaremos o Minikube, por ele ser próprio para 

ambiente de teste e a facilidade que ele proporciona executando um cluster Kubernetes em um 

único nó. Após realizado o estudo sobre as referências bibliográficas coletadas, com os temas 

de Docker e Kubernetes, realizar e preparar um ambiente de teste, fazendo com que o 

Kubernetes e Contêineres Docker trabalhem juntos de maneira a automatizar este ambiente.  

As ferramentas necessárias para este ambiente serão Docker, Kubernetes, Minikube, 

VirtualBox e uma imagem da aplicação. Com os dados coletados será possível analisar o nível 

de dificuldade em executar este cenário e a rapidez de se recuperar de uma falha e reexecutar 

um contêiner e como funciona o autoescalamento. Esses resultados serão obtidos pelo 

experimento que executará em um notebook com processador Intel core i5-5200U 2.20GHz, 

8GB de memória RAM e sistema operacional Deepin OS. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este experimento tem como objetivo criar uma estrutura utilizando o Kubernetes para 

a criação e monitoramento dos contêineres, com foco em reproduzir um tratamento de falhas, 

balanceamento de cargas e autoescalonamento. Para conseguir executar o ambiente de teste, 
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precisa ter instalado na máquina hospedeira, o Kubernetes, como orquestrador de contêineres, 

Docker para utilizar as imagens, contêineres e o DockerFile, Minikube, pela facilidade que 

nos proporciona, executando um Cluster em um único nó e um programa para virtualização, 

neste caso, utilizaremos o VirtualBox, pois o Minikube inicializará uma máquina virtual com 

as configurações. 

 Após instalação desses softwares, basta executar um comando da Figura 5, que 

inicializará o Cluster Kubernetes. Com isso, poderá abrir o VirtualBox e verificar que terá 

criado uma instância do Minikube. 

                  
Figura 5 - Inicializando Minikube 

Fonte: o autor. 

 

Com isso, poderá executar vários comandos para verificar tudo o que está rodando e 

que vem como padrão no Minikube. Os comandos mais utilizados neste exemplo estarão 

descritos no Quadro 1. Quando for para remover algum desses objetos, entre outros, basta 

alterar a palavra get por delete. 

 

Comando Descrição 

kubectl get pods Lista todos os pods em execução da 

Namespace 

kubectl get hpa Lista os escalonadores em execução da 

Namespace 

kubectl get services Lista os serviços em execução da Namespace 

kubectl get deploy Lista os deploy em execução da Namespace 

kubectl get replicaset Lista os replicadores em execução da 

Namespace 

kubectl get all –all-namespaces Lista tudo que está executando dentro do 

Minikube em todas Namespace 

kubectl delete all --all Remove tudo que está executando no 

Namespace 

Quadro 1 - Comandos Kubernetes 

Fonte: o autor. 
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Por padrão, o Minikube não vem com a API de métricas, então, é necessário baixar do 

repositório e seguir o passo a passo de como utilizar as métricas no Minikube, neste link 

<https://github.com/kubernetes-incubator/metrics-serve>. Após isso, se utilizar o comando 

para listar tudo que está sendo executado, em todas Namespace, as métricas estarão rodando. 

Para implementar a estrutura proposta, realizamos a execução de uma imagem que terá 

o nome de php-apache, com a quantia de requisições da CPU de 200 unidades, com limite de 

500 unidades, expondo a porta 80 para acesso. Depois executamos o responsável por fazer o 

escalonamento das requisições, com os parâmetros de quando atingir cinquenta por cento de 

CPU, criar uma instância, iniciando o estado do ambiente com uma réplica e pode chegar até 

10 réplicas, escalando conforme a necessidade. Vejamos a Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Inicializando o ambiente.  

Fonte: o autor. 

 

 A comunicação com a API de métricas pode demorar cerca de 3 minutos, como 

podemos verificar na Figura 7, o exato momento em que a conexão foi estabelecida e o 

monitoramento foi iniciado, dois minutos e trinta e dois segundos após sua inicialização. 
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Figura 7 - Comunicação com API de métricas.  

Fonte: o autor. 

 

Para finalizar a criação do cenário, resta executar o balanceamento de carga dos Pods, 

com o comando kubectl run --generator=run-pod/v1 -i --tty load-generator --image=busybox 

/bin/sh isso fará com que além de executar, abra o terminal dele, e é de dentro dele que 

executaremos um loop infinito para simular uma sobrecarga, como: while true; do wget -q -O- 

http://php-apache.default.svc.cluster.local; done. 

Com isso executado, a estrutura estará pronta e o sistema estará sempre disponível, 

pois caso um Pod do php-apache venha a falhar, o Kuberntes identifica esse Pod faltoso e 

elimina-o para poder criar outro, usando a imagem base e manter o estado desejável, que neste 

caso é um Pod.  

Caso crie ou remova um Pod manualmente, o Kubernetes se recupera, mantendo o 

estado desejável também. Para completar, ele precisa ser auto escalável, para isso, foi 

realizado várias requisições em um loop infinito no php-apache, com isso o HPA identifica 

por meio da API de métricas esse volume de requisições excessivo e realiza o escalonamento, 

conforme ultrapasse a configuração de cinquenta por cento. Como chegou a duzentos e 

cinquenta por cento a utilização da CPU, conforme Figura 8, escalará para uma quantia de 

réplicas de Pod do php-apache, que suporte as requisições, visto na Figura 9.  
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Figura 8 - CPU ultrapasse o limite 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 9 - CPU volta a ficar entre o limite 

Fonte: o autor. 

 

Essas informações são possíveis de observar tanto pelo terminal com linha de 

comando, como o Minikube disponibiliza um Dashboard via navegador, para iniciá-lo, o 

comando é bem simples: minikube dashboard, com melhor visualização do ambiente como 

um todo. Pelo dashboard também conseguimos verificar a quantia de Pods em execução, ver o 

nome desses Pods.  

Antes de executar a sobrecarga de requisições, conforme Figuras 10, o seu estado 

desejável é apenas um Pod com o php-apache e outro Pod como balanceamento de carga com 

o nome load-balance. Após simular uma sobrecarga com um loop infinito, o Dashboard nos 

permite acompanhar a criação dos contêineres Figura 11, com o status dos Pods. 
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Figura 10 - Quantidade Pods antes das requisições 

Fonte: o autor. 

 

 
Figura 11 - Momento exato da criação de contêiner 

Fonte: o autor. 

 

 Após estabilizar a quantidade de CPU em uma quantia menor que cinquenta por cento, 

Kubernetes garantirá que todas essas réplicas estejam ativas e executando sem erros, para 

garantir disponibilidade da aplicação. Então nesse momento, o estado desejável passou de 1 

Pod para 6 Pods do php-apache, Figura 12, portanto, não será permitido pelo Kubernetes a 

adição ou remoção de Pods, da mesma maneira, quando havia apenas 1 Pods em seu estado 

desejável.  

 

 

Figura 12 - Quantidade de Pods após requisições 

Fonte: o autor. 
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 Por fim, ao cancelar a sobrecarga realizada em cima dos Pods, primeiro a API das 

métricas identificará que não está mais recebendo requisições e o nível da CPU voltará para 

zero, ou seja, ocioso. Esse tempo ocioso, com vários nós em execução, é um problema de 

custos para uma empresa, apesar da API já ter identificado que os Pods estavam ociosos, 

mantêm eles ativos por um período maior, pois pode ser que nesse intervalo de tempo, venha 

mais uma sobrecarga de requisições e ele já estará disponível para atender.  

Após passar alguns minutos, as réplicas começam a ser destruídas e o estado desejável 

volta a ser apenas um Pod php-apache, Figura 13. Enfim, para fins de reprodução, os 

comandos executados para criação deste ambiente foram adicionados em sequência no 

Quadro 2. 

 

 

Figura 13 - Quantidade de réplicas diminuindo 

Fonte: o autor. 

 

Ordem executada Comandos 

1º minikube start --extra-config=kubelet.authentication-token-

webhook=true 

2º kubectl create -f deploy/1.8+/ 

3º kubectl run php-apache --image=k8s.gcr.io/hpa-example --

requests=cpu=200m --limits=cpu=500m --expose --port=80 

4º kubectl autoscale deployment php-apache --cpu-percent=50 --min=1 --

max=10 
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5º kubectl run --generator=run-pod/v1 -i --tty load-generator --

image=busybox /bin/sh 

6º while true; do wget -q -O- http://php-apache.default.svc.cluster.local; 

done 

7º minikube dashboard 

Quadro 2 – Comandos executados em sequência  

Fonte: o autor. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 A revisão bibliográfica foi indispensável neste trabalho, pois, por meio dela, foi 

possível entender como funciona a estrutura do Kubernetes, a sua composição e o que é 

necessário para sua execução. E, assim, foi possível entender que o Kubernetes é de grande 

importância e pode ser utilizado desde pequenas até grandes empresas, apesar de ser mais 

indicado para aplicações que possuem microsserviços. 

A implementação deste ambiente com o Kubernetes, como orquestrador de 

contêineres, apesar de ser simples nem sempre é uma tarefa fácil, pois o mesmo exige muitos 

detalhes e configurações, que quando implementadas em um ambiente maior podem se tornar 

complexas. 

Quando falamos de infraestrutura imutável, precisamos garantir que após uma 

atualização, a aplicação não quebre e pare de funcionar depois de algum tempo rodando. Para 

isso, criar uma imagem com essa nova atualização, é uma melhor solução do que atualizar a 

instância em execução da antiga, pois terá o versionamento das atualizações e ainda poderá 

voltar uma imagem antiga. 

Portanto, com a cultura DevOps crescendo cada vez mais, a integração contínua tende 

a aumentar junto. Uma aplicação que esteja sendo orquestrada pelo Kubernetes, tem tendência 

a ficar disponível. Após os testes realizados no ambiente fictício terem sido considerados um 

sucesso, foi identificado o Kubernetes sendo ótimo com recuperação de falhas, 

escalonamento, balanceamento de carga e mantendo o estado desejável, de maneira bem 

automatizada. 
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