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Objetivos

● Especificar restrições mais gerais sobre o 
banco de dados.

● Especificar regras ativas.
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Introdução

● Automação de procedimentos de negócios.
● Manutenção automática de integridade.
● Consistência de dados.

● Gerenciamento adequado de estoque:
– Ter certeza de que as atuais vendas de produtos 

possam ser atendidas com disponibilidade 
suficiente. 
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Introdução

É possível garantir que essa tarefa seja cumprida É possível garantir que essa tarefa seja cumprida 
automaticamente?automaticamente?
● Certificar de que a quantidade disponível do 

produto reflete um valor atualizado e consistente.
● Atualizar a quantidade disponível dos produtos 

cada vez que ocorre uma venda.
● Se a quantidade disponível cair abaixo do nível 

mínimo do estoque admissível o produto deve ser 
encomendado.
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Introdução

Comandos SQL envolvidos:Comandos SQL envolvidos:
● Atualizar a quantidade disponível de produtos.
● Atualizar o flag de encomenda de produtos.
● Executar cada comando na ordem correta cada vez que 

houver uma nova venda.

Seria eficiente?Seria eficiente?
● Não.
● A série de comandos SQL deve ser escrita e executada 

cada vez que um produto é vendido.
● Alguém sempre precisa se lembrar de executar as 

tarefas de SQL.
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Especificar Restrições

● CREATE TRIGGER
– Especifica ações automáticas que o sistema de banco de 

dados realizará quando certos eventos e condições 
ocorrerem.

– É um programa armazenado que está associado uma tabela 
específica e é definido para ativar instruções INSERT, 
DELETE ou UPDATE para essa tabela. 

– Um gatilho (trigger) pode ser definido para ativar antes ou 
depois de cada linha processada pela instrução. 

– A definição do gatilho inclui uma instrução que é executada 
quando o gatilho é ativado.
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Especificar restrições

Benefícios de uma trigger (gatilho):
● Pode examinar ou alterar novos valores de dados a serem 

inseridos ou usados para atualizar uma linha. Permite para 
impor restrições de integridaderestrições de integridade de dados
– Verificar que uma porcentagem é um valor de 0 a 100. 

– Torna possível executar a filtragem de dados de entrada.

● Pode fornecer valores padrão para uma coluna com base 
em uma expressão. Permite contornar a restrição que 
valores padrão em definições de coluna devem ser 
constantes.

● Pode examinar o conteúdo atual de uma linha antes de ser 
excluído ou atualizado.
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Triggers

É o código de SQL procedural chamado 
automaticamente pelo SGBDR quando da ocorrência 
de determinado evento de manipulação de dados.
● É chamado antes ou após uma linha de dados ser 

inserida, atualizada ou excluída.
● É associado a uma tabela do banco de dados.
● Cada tabela pode ter uma ou mais triggers.
● É executado como parte da transação que o 

acionou.
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Triggers

São fundamentais para o gerenciamento e a 
operação adequada em bancos de dados.
● Aplicar restrições que não possam ser aplicadas 

nos níveis de projeto e implementação de SGBDs.
● Adicionam funcionalidade, automatização, avisos 

e sugestões.
● Aplicação de integridade referencial.
● Atualizar valores de tabelas, inserir registros e 

chamar outros procedimentos armazenados. 



Banco de Dados II 10

Triggers

Executam papel fundamental para tornar um banco 
de dados realmente útil.
● Auditoria (criar logs de auditoria).
● Geração automática de valores de colunas 

derivadas.
● Aplicação de restrições de negócios e segurança.
● Criação de réplicas de tabelas para fins de 

backup.



Banco de Dados II 11

Sintaxe

● Para criar uma trigger: CREATE TRIGGER

CREATE TRIGGER trigger_name 
{BEFORE | AFTER} 
{INSERT | UPDATE | DELETE} 
ON tbl_name 
FOR EACH ROW trigger_stmt; 
● Para eliminar uma trigger: DROP TRIGGER
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Sintaxe

● tbl_nametbl_name é a tabela com a qual o gatilho está 
associado.

● trigger_nametrigger_name é o nome do gatilho em si. 

● Para nomes de gatilho adote uma convenção que 
ajude a esclarecer a associação de finalidade e 
tabela de gatilho. 

– bi_tbl_namebi_tbl_name para um gatilho antes de inserir.

– ai_tbl_nameai_tbl_name  para um gatilho após inserir.
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Sintaxe

● trigger_stmttrigger_stmt é o corpo do gatilho, a instrução 
que é executado quando o gatilho é ativado. 

– NEW.col_nameNEW.col_name pode ser usada para se referir a 
colunas na nova linha a ser inserida ou atualizada. 

– OLD.col_name pode ser usado para se referir a 
colunas na linha antiga a ser excluída ou atualizada.

– SET NEW.col_name = valorSET NEW.col_name = valor altera um valor de 
coluna dentro de um gatilho BEFORE antes que o 
valor seja armazenado na tabela.



Banco de Dados II 14

Exemplos

1) Gatilho bi_tbi_t para instruções INSERT de uma 
tabela tt que tem uma coluna de inteiro porcentoporcento 
para armazenar valores de porcentagem (de 0 a 
100) e uma coluna DATETIMEDATETIME. 

O gatilho usa BEFORE para que ele possa 
examinar os valores de dados antes que eles 
sejam inseridos na tabela.
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Exemplos

CREATE TABLE t (porcento INT, dt DATETIME);

delimiter $

CREATE TRIGGER bi_t BEFORE INSERT ON t
   FOR EACH ROW BEGIN
     SET NEW.dt = CURRENT_TIMESTAMP;
     IF NEW.percento < 0 THEN
        SET NEW.porcento = 0;
     ELSEIF NEW.porcento > 100 THEN
        SET NEW.porcento = 100;
     END IF;
END$

delimiter ;
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Exemplos

O gatilho realiza duas ações:
● Para as tentativas de inserir um valor de 

porcentagem que se encontra fora do intervalo de 
0 a 100, o gatilho converte o valor para o ponto de 
extremidade mais próximo.

● O gatilho fornece automaticamente um valor 
CURRENT_TIMESTAMP para a coluna 
DATETIME.
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Exemplos

Para ver o funcionamento do gatilho, insera algumas 
linhas na tabela e, em seguida, recupere o seu 
conteúdo:

INSERT INTO t (porcento) VALUES(-2); 
DO SLEEP(2);
INSERT INTO t (porcento) VALUES(30); 
DO SLEEP(2);
INSERT INTO t (porcentp) VALUES(120);

SELECT * FROM t;
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Exemplo

2)Um gatilho que funciona como um acumulador, somando 
os valores inseridos em uma das colunas da tabela.

CREATE TABLE conta (
      nConta INT, valor DECIMAL(10,2));

CREATE TRIGGER bi_ins_soma BEFORE INSERT ON conta 
   FOR EACH ROW 
      SET @soma = @soma + NEW.valor;

SET @soma = 0;

INSERT INTO conta VALUES(137,14.98),(141,1937.50),(97,-
100.00);

SELECT @soma AS 'Montante total inserido';
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● Para destruir a trigger, use uma instrução DROP 
TRIGGER. 

● Lembre-se de especificar o nome do esquema se 
o gatilho não está no esquema padrão.

DROP TRIGGER bi_ins_soma;

Exemplos
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3)Um trigger UPDATE que verifica o novo valor a ser 
utilizado a cada linha, e modifica o valor para estar dentro 
do intervalo de 0 a 100.

delimiter $

CREATE TRIGGER upd_check BEFORE UPDATE ON conta
    FOR EACH ROW
    BEGIN
        IF NEW.valor < 0 THEN
            SET NEW.valor = 0;
        ELSEIF NEW.valor > 100 THEN
            SET NEW.valor = 100;
        END IF;
    END;$

delimiter ; 

Exemplos
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Exercícios

1. Crie a tabela que será utilizada:
create table clientes(

idCliente int unsigned auto_increment primary key,

nomeCliente char(80) not null,

emailCliente char(80) not null,

dataCadastro timestamp default current_timestamp

) Engine = InnoDB;
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2. Crie um trigger que, após a inserção, valide a 
quantidade de caracteres do nomeCliente maior ou igual 
a 4 (quatro). Caso seja menor atribui-lhe null.

3. Insira uma nova cliente chamada Tina.

4. Insira um novo cliente chamado Wagner.

5. Suponha que você queira verificar se o salário de um 
funcionário é maior que o funcionário de seu superior 
direto no banco de dados EMPRESA. A ação a ser 
tomada é chamar um procedimento armazenado (stored 
procedure), que notificará o supervisor. Escreva uma 
trigger que possa ser disparada em eventos de inserção 
ou alteração de salário de um funcionário ou de alterar o 
supervisor de um funcionário.
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6.Gerencia o estoque. Se a quantidade disponível 
de um produto for atualizada quando de sua 
venda, o sistema deve verificar automaticamente 
se essa quantidade cai abaixo de seu valor 
mínimo admissível.
● P_MIN_ORDER indica a quantidade mínima de uma encomenda 

de reabastecimento.
● P_REORDER é um campo numérico que indica se o produto 

precisa ser encomendado (1 = Sim, 0 = Não).
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7.Crie uma trigger que reduza automaticamente a 
quantidade disponível de um produto em cada 
venda.
● Deve-se criar um trigger para a tabela LINE que atualize uma 

linha da tabela PRODUCT.
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6. Crie a tabela compras.

7. 
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