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Hospedando seu site 
Haja vista que o Joomla! utiliza a linguagem php, que é interpretada, precisamos ter um ambiente capaz de 

processar as informações criadas para montar nosso site de forma correta. Além disso, esse ambiente deve 

ser capaz de apresentar páginas em um navegador e ter um SGBD MySQL para o armazenamento das 

informações. 

Um site em produção é hospedado1 em um servidor disponível na internet e que possui todas essas 

características. Com isso não teremos que nos preocupar com nada. Além do servidor você precisará de um 

domínio2 (nome) para que as pessoas possam localizar seu site com facilidade. Esse domínio, na maioria das 

vezes, você contrata com a mesma empresa com a qual estará hospedando o seu site e a gerência disso tudo 

ficará com eles, sem que você tenha que se preocupar com isso. 

Até aí tudo bem... você contrata uma hospedagem e coloca seu site lá. Mas e se você quiser testar novas 

possibilidades e novas propostas, ou até mesmo ter um laboratório para testes e estudos? Uma saída muito 

boa é você criar um subdomínio para seu laboratório e isso acontece de uma forma simples: 

• Você cria no painel de usa hospedagem um subdomínio, apontando para uma determinada pasta. 

• Nessa pasta você instala o Joomla! 

• Seu site é, por exemplo, https://www.meusite.com.br 

• Seu subdomínio poderia ser, por exemplo, https://laboratorio.meusite.com.br 

• Note que o “www” é um redirecionador para o site principal, por assim dizer e que quando queremos 
nos referir ao subdomínio, trocamos o “www” pelo nome do subdomínio (no nosso caso 
“laboratorio”). 

A vantagem de trabalharmos com um servidor de hospedagem é que estaremos trabalhando com a forma 

final na qual nosso site estará, ou seja, as condições e a forma como as coisas são tratadas acontecem 

exatamente como serão “na prática”, porque já estamos na prática! 

Então porque um servidor local? 
Algumas pessoas condenam o uso do “localhost” (termo usado para se referir a, por exemplo, o computador 

da sua casa) como um servidor web. Apontam que a realidade é diferente e que você não conseguirá emular 

o ambiente de produção, dentre outras coisas. 

Na verdade, o servidor local não é obrigatório nem necessário se você dispõe de um servidor contratado e 

paga por ele. Como escrevi anteriormente, você pode criar subdomínios para abrigar seu(s) laboratório(s), 

tantos quanto necessitar. 

Então porque um servidor local? 

Pela comodidade. Eu utilizo e vou colocar alguns pontos que eu julgo serem boas justificativas para o uso de 

um servidor local. 

• Você tem acesso direto aos arquivos, sem que haja a necessidade de utilizar, por exemplo, um 
programa de FTP ou o gerenciador de arquivos de seu provedor. 

• Com o acesso direto aos arquivos, você poderá utilizar o editor de sua preferência (eu uso Visual 
Studio Code) e não aquele disponibilizado pelo programa de FTP ou pelo provedor. 

• Cópias e outras ações são muito mais simples (e rápidas) de realizar, tanto para criação de backups 
como para clonagem (dependendo do caso). 

 
1 Hospedagem de sites é o serviço de aluguel de servidores (ou espaço em um servidor) que permite publicar sites e aplicativos na 

internet. 
2 O domínio de um site funciona como um atalho para os arquivos que estão nele. Isso porque o endereço do site, ou IP na 

programação, é um conjunto de números únicos e dinâmicos. No entanto, memorizar uma sequência de números é um trabalho 
complicado e desnecessário. Por isso, ele é substituído por um nome mais evidente, no caso, o de sua empresa, seguido do código 
de hospedagem (.com.br; .com; .org.br; etc.). 
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• Um servidor local (eu utilizo o XAMPP) proporciona, além do interpretador PHP, do SGBD MySQL e 
do servidor Apache, diversos outros recursos e funcionalidades. 

• Programas como XAMPP evoluíram nos últimos anos e possuem robustez e qualidade que nos 
possibilita trabalhar confortavelmente em um ambiente semelhante ao de produção. 

É claro que essa questão acaba sendo uma coisa pessoal e que não deve ser discutida pensando existir um 

certo e um errado. Acredito que a maior desvantagem de trabalhar “localhost” é que pela condição isolada 

do servidor, seus clientes não poderão acessar e acompanhar os trabalhos. 

Por isso, para mim, a coisa funciona assim: 

• Uso localhost sempre que o desenvolvimento dependa só de mim, porque tenho mais liberdade de 
ação e posso deixar o projeto pronto para aí sim portá-lo para o servidor de produção, na internet. 

• Uso subdomínio em meu provedor de hospedagem sempre que o projeto deva ser acompanhado 
por outras pessoas, que ao longo do processo, necessitem realizar acessos para validações ou até 
mesmo ações de construção junto comigo. 

Instalando o XAMPP 
As ações que vou demonstrar aqui te auxiliarão a instalar o XAMPP em um computador com o Windows 10. 

Vamos iniciar acessando o site do desenvolvedor para realizarmos o download do programa de instalação. 

Acesse: https://www.apachefriends.org/ 

 

Perceba que existem programas de instalação para outros sistemas operacionais. Escolha conforme seu caso. 

Aqui neste tutorial vamos clicar em XAMPP for Windows (perceba que ele já vem com o PHP 8.0). 

 

Escolha um local para o salvamento do arquivo. Após o download, execute o arquivo descarregado. Você 

poderá visualizar um popup referindo-se ao antivírus, informando que o mesmo pode tornar ou processo de 

instalação lento ou até mesmo interferir no mesmo.  
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Nunca tive problemas com isso. Clique em Yes para continuar a instalação. 

Um segundo aviso surgirá, informando que por conta do controle de acessos de usuários que o Windows 

utiliza, algumas funções do XAMPP poderão estar restritas. A recomendação é que você não instale o XAMPP 

na pasta padrão de instalação do Windows e isso faz muito sentido. 

 
Clique em OK para continuar. 

 

Para iniciar a instalação, clique no botão Next >. Na próxima tela você poderá escolher quais 

programas/serviços serão instalados/disponibilizados. 

• Apache é instalado por padrão e necessário 

• Escolha MySQL por se tratar do SGBD que o Joomla! utilizará 

• FileZilla FTP Server possibilitará que seu servidor seja acessado 
por ftp, mas se ele não está numa rede onde outros 
computadores necessitam acesso não é necessário instalar. 

• Mercury Mail Server seria para envio de e-mails. Nunca utilizei. 
Utilizo a plataforma gmail. 

• Tomcat é um servidor web Java para servlets e não utilizaremos 

• Não utilizaremos a linguagem Perl 

• O phpMyAdmin eu acho interessante, pois ele te permitirá 
administrar as bases de dados MySQL. 

• Não utilizo realizar análises estatísticas com o Webalizer 

• O Fake Sendmail emulará (creio) uma função sendmail no 
servidor. 

A questão do envio de e-mails pode parecer um problema, mas existem possibilidades para envio de emails 

em uma instalação local. 

Clique no botão Next > para prosseguir com a instalação. 
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A sugestão é uma pasta direta na raiz do disco. Como trabalho com dois HDs, sempre instalo o XAMPP no 

segundo disco, o que seria “D:\xampp”. 

Escolha o local onde deseja instalar o XAMPP e clique no botão Next >. 

A próxima tela é a da escolha do idioma. 

 

Escolha o idioma desejado e clique no botão Next >. 

 

Ele te informará sobre as possibilidades de instalação de produtos diretamente pelo XAMPP, através de 

módulos próprios. Como você está iniciando no mundo XAMPP, deixe a caixa sobre aprender mais marcada 

e clique no botão Next >. 

Ele abrirá a página da Bitnami para que você conheça as possibilidades de uso e iniciará o processo de 

instalação do XAMP com as opções escolhidas. 
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A tela a seguir informará que o processo está pronto para efetivamente acontecer. Todas as escolhas foram 

feitas e agora o XAMPP poderá ser instalado conforme suas instruções. 

 

Clique no notão Next > para efetivamente iniciar a instalação. 

O processo acontece e você vai acompanhando através de uma barra de progresso. 

 
Ao final da instalação você poderá iniciar o Painel de Controle do XAMPP. 

 
Você poderá iniciar os serviços através dos botões Start referentes a cada serviço, conforme você os tenha 

selecionado para a instalação. Veja um exemplo com os serviços iniciados: 
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Com os serviços ativados, ao digitar localhost no browser, você irá para a página inicial do seu servidor. 

 

Nessa página você pode ver informações sobre o PHP instalado, bem como acessar suas bases de dados 

MySQL utilizando o phpMyAdmin. 

Seus projetos e sites, como em qualquer servidor apache, deverão ser armazenados na pasta “htdocs”, 

dentro do local onde você escolheu instalar o XAMPP (no meu caso “D:\xampp”). 

 

Destaquei na imagem um laboratório em Joomla. O endereço de acesso para esse site, seguindo a lógica, é: 

http://localhost/labjoomla 
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Você poderá criar quantas pastas desejar para abrigar quantos projetos desejar e não estou falando somente 

de Joomla! Você pode ter projetos em outras áreas, possibilitando diversificar seus estudos. 

Existe uma documentção extensa na internet sobre uso e administração do XAMPP par que você possa 

melhorá-lo e adaptá-lo a todas as suas necessidades. 

Com a instalação padrão você já consegue realizar as tarefas de instalação e criação de sites em Joomla! 

Agora é mãos à obra! 
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Por fim... 
O projeto Joomla pra quem não é de TI surgiu da vontade de compartilhar conhecimento sobre esse 

fantástico CMS de uma forma mais descontraída, por uma pessoa que não tem sua formação feita nas 

“Ciências da Computação”. Minha formação está na mecânica (curso técnico e engenharia) e nas Ciências 

econômicas, mas utilizo há mais de 10 anos o Joomla! e que já resolvi grandes problemas, obtendo boas 

soluções. 

De forma alguma o material se propõe a ser raso em suas colocações. Alguns pontos serão severamente 

investigados, mas a profundidade será sempre alcançada com informações detalhadas e não com um 

“informatiquês” muito acentuado (na minha época usávamos essa expressão, não sei se ela ainda vale 

atualmente). 

O link para o site do projeto está no rodapé da apostila. Fique à vontade para enviar críticas e sugestões de 

conteúdo e participar das discussões. Uma boa dica é o grupo do Facebook Joomla! Brasil Desenvolvedores 

(https://www.facebook.com/groups/joomla.brasil.desenvolvedores/) que é formado por profissionais com 

uma vasta experiência e muito participativos. Eles com certeza auxiliarão na resolução das dúvidas e 

querstionamentos, além de indicarem bons caminhos a seguir. 

Deixo pra você um forte abraço e um grande agradecimento pelo apoio ao projeto. 

Obrigado! 


