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“Sinônimos”

● Immutable Infrastructure

● Immutable Server

● Immutable Delivery

● Golden Images

● Phoenix Servers vs Snowflake Servers

● Pets vs Cattle

● Infrastructure as Code











Cenário mais comum - Snowflakes

● A construção do artefato é realizado numa ferramenta de Entrega 
Contínua

● As dependências são (re)instaladas a cada lançamento de versão do 
artefato

● O artefato é implementado nos servidores de homologação

● O artefato é implementado nos servidores de produção



Snowflake Servers





Uma�(falsa)�premissa

“A maneira mais econômica de garantir que o comportamento de 
dois servidores permanecerá completamente idêntico é sempre a
implementar as mesmas alterações na mesma ordem em ambos

anfitriões.”

John Willis - @botchagalupe

https://twitter.com/botchagalupe
https://twitter.com/botchagalupe


Por que (Quando) a ordem dos comandos é importante?

● Dependência Circular

● Comandos certos na ordem errada

● Pacotes certos na ordem errada





Efeitos colaterais 

● O repositório do sistema de empacotamento (Composer, PIP, GEM, 
apt, etc.) está indisponível

● As dependências quebram porque a biblioteca foo-1.15-1 não está 
mais disponível 

● A biblioteca de dependência foobar-1.15-2 quebrou a construção 
do artefato





Problemas comuns em servidores mutáveis

● Aumento da complexidade operacional 

○ Mais etapas no Pipeline

○ Maior tempo de Lead Time

○ Mais suscetível a falhas de terceiros, ex: repositórios 
externos







Phoenix Servers



https://www.thoughtworks.com/insights/blog/moving-to-phoenix-server-pattern-introduction
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Implementação - Não faça em produção

● Atualização de pacotes (bibliotecas e dependências)

● Alteração de configurações

● Modificações na aplicação

● “Não usar SSH”





Implementação - Boas práticas

● Servidores na Nuvem

● Automação completa de todo pipeline de serviços

● Logs centralizados

● Armazenamento de dados em “ambiente” externo

● Equipes de desenvolvimento e operações “engajadas”



Implementação - Boas práticas

● Estado de serviços, dados da aplicação ou qualquer outra 
informação que deve ser preservada até que outro “servidor” 
estava “no ar” devem estar em outro local da infraestrutura. 
(Stateless)





Visibilidade

● Onde e quando foi construído e por que?

● Qual foi a imagem anterior?

● Como iniciar, validar, monitorar e atualizá-la?

● Qual repositório está sendo usado e qual hash do git foi usado para 
construir a imagem?

● Quais são as tags específicas do container/vm usada como registro do 
build?

● Qual o nome do projeto no qual pertence o artefato 

John Willis - @botchagalupe

https://twitter.com/botchagalupe
https://twitter.com/botchagalupe




Como tornar Imutável

● Provisione um novo servidor

● Teste o novo servidor

● Altera a referência para o novo servidor

● Mantenha a versão antiga (temporariamente) para fazer o 
rollback





Pontos de atenção

● Centralização de Logs

● Feature toggle

● Observability 

● Múltipla Versões (“temporariamente”) em produção



Pontos de atenção

● Balanceadores de carga com suporte: 

○ Canary 

○ Blue/Green

○ Rolling Deploys

● Service Mesh

● Boa prática ao usar os códigos de status HTTP



Quando não usar

● Serviços que mantenham o estado localmente

● Serviços Stateful

● Serviços de infraestrutura base 



Testes de “aceitação”

● Testes de segurança

● Testes dos serviços

● Testes de conformidade

● Testes de integração



Conclusão

Infraestrutura Imutável é tornar como parte do artefato que 
será lançado (instalado) em produção a pilha (stack) 

completa da aplicação. Maximizando  os diversos tipos de 
testes antes do artefato entrar em “produção”





Demo



https://github.com/maburix/immutable_infrastructure

https://github.com/maburix/immutable_infrastructure
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