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Dados

• Coleção de informações armazenadas em 
um banco de dados como um dos vários tipos 
de dados diferentes. 
• Incluem nomes, números, valores monetários, 

textos, gráficos, números decimais, imagens, 
cálculos, resumo, e apenas  qualquer outra 
coisa que você possa imaginar. 
• Podem ser armazenados em letras maiúsculas, 

minúsculas, ou ambas. 
• Podem ser manipulados ou alterados.



Tipos de dados

• São usados para fornecer regras para dados de colunas específicas. 
• Trata de que forma os valores são armazenados em uma coluna assim 

como o comprimento atribuído para uma coluna e se os valores como 
alfanumérico, numérico, data e hora são permitidos. 

• Existe um tipo de dado para cada bit ou combinação de dados que podem 
ser armazenados em um banco de dados particular. 

• Esses tipos de dados são usados para armazenar dados, tais 
como caracteres, números, data e hora, imagens e outros dados binários. 

• Os dados podem consistir em nomes, descrições, números, cálculos, 
imagens, descrições de imagens, documentos, e assim por diante.



Tipos de dados MySQL

• String de caracteres
• String caracteres nacional
• Cadeias binárias de objeto grande
•Numéricos
• Booleanos
•Data e hora
• Intervalo



Tipos String de caracteres
• Strings de largura fixa

 CHARACTER(length)
 CHAR(length)
• Strings de tamanho variável

 CHARACTER VARYING(length)
 CHAR VARYING(length)
 VARCHAR(length)
•Objetos de caracteres

 CHARACTER LARGE OBJECT
 CHAR LARGE OBJECT
 CLOB



O MySQL também suporta os seguintes tipos de 
cadeia fora do padrão:
•  Strings de tamanho variável

  TINYTEXT
  TEXT
  MEDIUMTEXT
  LONGTEXT



Eles são consultados como são os campos 
regulares, mas nos bastidores não são realmen-
te armazenados na tabela, eles são armaze-
nados como objetos separados.



•Os tipos de dados CHAR e VARCHAR exigem um 
argumento de comprimento.
•Um tipo de dado CHAR ou VARCHAR com um 

comprimento de 0 é válido, mas pode conter 
apenas dois valores: a string vazia e NULL.
• Para CHAR e VARCHAR de dados, o compri-

mento é um número inteiro representando o 
número de caracteres em uma string. 



•O comprimento do CHAR é um número inteiro 
de 0-255.
• Se uma string é armazenada como um CHAR 

e é menor que o comprimento permitido, os 
espaços são acrescentados à cadeia.
• Ao recuperar um CHAR de uma tabela, todos 

os espaços extras são removidos.



•O comprimento máximo de um VARCHAR é 
limitado pelo comprimento máximo de linha 
de uma tabela.
•O comprimento de linha máximo permitido 

é 65.535 bytes para a maioria dos mecanis-mos 
de armazenamento. 
• Em teoria, o comprimento máximo de um 

VARCHAR é 65.535 bytes. Se o campo 
VARCHAR é o único campo na tabela.



As únicas diferenças entre os quatro tipos de 
texto diferentes são a quantidade máxima de 
dados cada um pode armazenar e a sobrecarga 
envolvida.
•  TINYTEXT - até 255 bytes, 1 byte de 

sobrecarga
•  TEXT - até 64 KB, 2 bytes de sobrecarga
•  MEDIUMTEXT - até 16 Mb, 3 bytes de 

sobrecarga
•  LONGTEXT - até 4 Gb, 4 bytes sobrecarga



Atributos para 
tipo de string de caractere

•  Por padrão, os valores nulos são permitidos. 
Para não permitir valores nulos, use o atributo 
NOT NULL.
•  O atributo NULL é uma abreviação para 

DEFAULT NULL.
•  O atributo DEFAULT faz com que uma cadeia 

de caracteres tenha um valor padrão quando 
um valor não é especificado. É válido só para 
CHAR e VARCHAR.
•  Se nenhum valor DEFAULT é especificado, 

irá criar cam-pos de caracteres como tipo 
string NULL DEFAULT. 
•  O atributo BINARY faz com que uma cadeia de 

caracteres, a sua indexação, e sua classificação 
diferen-cie maiúsculas de minúsculas.



Tipos de conjuntos 
de caractere nacional

Três tipos de conjuntos de caracteres nacionais 
são definidas pela ISO SQL: 2003 standard. Os 
tipos de caracteres padrão de cordas e as 
suas palavras-chave associadas são:
•  Strings de largura fixa:

 NATIONAL CHARACTER(length)
 NATIONAL CHAR(length)
 NCHAR(length)
•  Strings de comprimento variável:

 NATIONAL CHARACTER VARYING(length)
 NATIONAL CHAR VARYING(length)
 NCHAR VARYING(length)
•  Objetos de caracteres:

 NATIONAL CHARACTER LARGE OBJECT
 NCHAR LARGE OBJECT
 NCLOB



Tipos para conjuntos 
binários de objeto grande

Um tipo de seqüência binária é pelo menos  um 
tipo de dados restritivo. Há um tipo de 
objeto binário grande no SQL ISO: 2003 
standard, com dois apelidos:
• BINARY LARGE OBJECT(length)
• BLOB(length)



O MySQL suporta somente a sintaxe do 
segundo padrão, BLOB (length). No entanto, o 
MySQL estende o padrão SQL para tipos de 
conjuntos de objetos binários grandes com cinco 
tipos binários adicionais:
• TINYBLOB
• MEDIUMBLOB
• LONGBLOB
• BINARY(length)
• VARBINARY(length)



• TINYBLOB de até 255 bytes, sobrecarga de 1 byte
• BLOB de até 64 KB, 2 bytes de sobrecarga
• MEDIUMBLOB-Até 16 Mb, 3 bytes de sobrecarga
• LONGBLOB de até 4 Gb, 4 bytes de sobrecarga
Um campo de tipo de dados BLOB é um objeto alocado 
separadamente da tabela que o contém, como 
os campos do tipo de dados TEXT .



• BINARY e VARBINARY são semelhantes aos 
tipos de dados CHAR e VARCHAR, 
respectivamente. 
• Para os tipos de dados BINARY e  VARBINARY, o 

com-primento é um inteiro que representa o 
comprimento, em bytes, de uma string. 
•Um tipo de dados BINARY ou VARBINARY com 

um comprimento de 0 é válido, mas pode 
conter apenas duas cadeias: a string vazio 
e NUL. 
• BINARY e VARBINARY são cadeias de bytes.
• CHAR BINARY e VARCHAR BINARY são strings 

de carac-teres case-sensitive.



•O comprimento do BINARY é um número 
inteiro de 0-255. 
• Se uma cadeia é armazenada como um 

BINARY e é menor do que o comprimento, os 
espaços binário (representado por \0) são 
acrescentados à STRING. 
•Um espaço binário é diferente de um caractere 

de espaço regular; 
 um espaço binário tem um valor ASCII de 0 
 o caractere de espaço regular tem um valor ASCII de 

32





Sequência Significado

\0 NUL (valor zero byte)

\’ Apóstofro

\” Aspas

\b Backspace

\n Newline (nova linha)

\r Retorno de carro

\t Tabulação

\\ barra invertida (única)

\Z Control-Z ( caractere EOF no Windows)



O comprimento máximo de um VARBINARY se 
restringe apenas ao comprimento máximo de 
linha. 



Tipos numéricos
A norma SQL ISO: 2003 define dois tipos 
numéricos. Cada tipo numérico tem alguns 
tipos de dados diferentes.
• Tipo numérico exato:

 NUMERIC(g,f)
 DECIMAL(g,f) pode ser abreviado como DEC
 SMALLINT
 INTEGER pode ser abreviado como INT
 BIGINT
• Tipo numérico aproximado:

 FLOAT(p)
 REAL
 DOUBLE PRECISION



O MySQL suporta esses tipos de dados com uma 
única exceção - a DOUBLE PRECISION tipo de 
dados é simplesmente chamado DOUBLE. Além 
disso, o tipo de dados NUMERIC é um alias 
para o tipo de dados DECIMAL. O padrão SQL foi 
estendido para incluir esses tipos adicionais 
de dados numéricos:
 Tipos numéricos exato:

 TINYINT
 MEDIUMINT
 BIT(x)
 SERIAL



•No MySQL, o tipo de dados numérico SERIAL  é 
um alias para:
 BIGINT UNSIGNEDKEY AUTO_INCREMENT NOT NULL UNIQUE
• Por padrão, o tipo de dados numérico REAL  é 

um alias para DOUBLE. 



•Um campo decimal é definida utilizando 
a sintaxe DECIMAL  (g, f). 
•O primeiro argumento (g) é o número total de 

dígitos, e o segundo argumento (f) é o 
número de dígitos depois do ponto decimal.
•O valor padrão para g é 10 e o valor padrão 

para f é 0, o valor máximo para g é 65 e o valor 
máximo de f é 30.



Tipo de dado Intervalo com sinal Intervalo sem sinal Taman
ho

TINYINT -128 a -127 0 a 255 1 byte

SMALLINT -32.768 a 32.767 0 a 65.535 2 byte

MEDIUMINT -8.388.608 a 8.388.607 0 a 16.777.215 3 byte

INT –2.147.483.648 a 
2.147.483.647

0 a 4.292.967.295 4 byte

BIGINT –9.223.372.036.854.775.808 a
9.223.372.036.854.775.807

0 a
18.446.744.073.709.551.61
5

8 byte



O tipo de dados BIT armazena inteiros como 
uma série de bits. 
O intervalo de um campo de bits é 
determinado pelo argumento  BIT (x). 
O intervalo padrão é de 1 bit e o intervalo pode 
ser ajustado de 1 a 64 bits. 
Os valores de bits são armazenados em formato 
binário. 
Ao contrário de outros tipos de dados, um 
valor BIT precisa ser 
convertido em recuperação para produzir um 
resultado legível.







•O tipo de dados FLOAT é um  número de ponto 
flutuante de precisão simples.
• Ponto flutuante significa que o 

ponto decimal pode ser em qualquer lugar 
do número.
•Um FLOAT é limitado em quantos algarismos 

significativos que pode armazenar. No 
padrão SQL, esta limitação pode 
ser especificado como o argumento 
p (precisão).
•No MySQL, esta limitação depende 

do hardware e sistema operacional, mas é 
geralmente uma precisão de 24 bits (6 
ou 7 dígitos significativos, armazena 4 bytes 
por FLOAT). 
• Se um campo FLOAT é definido com 

um maior valor de p, que é transformada 
em um campo DOUBLE.









•O tipo de dados DOUBLE é um número de 
precisão dupla de ponto flutuante.
• A limitação depende do hardware e sistema 

operacional, mas é geralmente uma precisão 
de 53 bits (14 ou 15 algarismos significativos, e 
um custo de armazenamento de 8 bytes 
por DOUBLE).
• Pode ser definido sem parâmetros como 

DOUBLE, ou pode ser definido como 
DOUBLE (g, f).
•O primeiro argumento (g) é o número total de 

dígitos, e o segundo argumento (f) é o 
número de dígitos depois do ponto decimal.



Atributos de tipo de dados 
numéricos

• Por padrão, os valores nulos são permitidos. 
Para não permitir valores nulos, use o 
atributo NOT NULL.
•O atributo NULL é uma abreviação para 

DEFAULT NULL.
•O atributo DEFAULT é válido para todos os tipos 

de dados numéricos. O atributo DEFAULT faz 
com que um tipo de dado numérico tenha um 
valor padrão quando um valor não é 
especificado.
•O atributo AUTO_INCREMENT é usado para 

definir uma sequência como um valor padrão 
para um campo.
•Qualquer campo que permite que o 

atributo UNSIGNED também permite que o 
atributo SIGNED  a ser especificado. No 
entanto, por ser um atributo padrão, não há 
necessidade para especificar SIGNED.
•O atributo ZEROFILL é usado para alterar o 

preenchimento de tipos de dados 
numéricos de espaços para zeros.
•Os tipos numéricos inteiros permitem a 

palavra-chave SERIAL DEFAULT VALUE. Este é 
um atalho para NOT 
NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE KEY.





Tipos booleanos

•  A norma SQL ISO: 2003 define um tipo de 
dados booleano, BOOLEAN. 
•  MySQL suporta o padrão e adiciona uma 

abreviação BOOL fora do padrão.
•  No entanto, MySQL implementa BOOLEAN 

como um alias para TINYINT (1)
•  Um valor de 0 é falso; valores não-zero são 

verdadeiros.



Tipos data e hora

A norma SQL ISO: 2003 define três tipos de data 
e hora:

 DATE
 TIME(p)
 TIMESTAMP(p)

Também especifica os seguintes atributos:
 WITH TIME ZONE
 WITHOUT TIME ZONE



O MySQL suporta esses tipos de data e hora, 
embora ele não suporta os dois atributos nem 
os argumentos de precisão TIME  e 
TIMESTAMP.
O MySQL acrescenta os seguintes tipos de 
dados datetime:

 YEAR
 DATETIME



O tipo de dados YEAR pode ser especificado como YEAR(2) ou 
YEAR(4). O MySQL converte outros valores especificados, 
incluindo sem valor, como no YEAR(4):



O tipo de dados DATETIME contém a data no formato 
YYYY-mm-dd HH: ii: ss, o mesmo que o 
formato TIMESTAMP. No entanto, DATETIME tem 
uma gama muito maior do que o TIMESTAMP.



Faixa 
suportado 
(garantido 
para 
trabalhar)

Tamanho Valor 
zero

DATE ‘1000-01-01’ até ‘9999-12-31’ 3 bytes ‘0000-00-00’

DATETIME ‘1000-’01-01 00:00:01’ até 
‘9999-12-31 23:59:59’

8 bytes ‘0000-00-00 00:00:00’

TIMESTAMP ‘1970-01-01 00:00:00’ até 
‘2038-01-18 22:14:07’

4 bytes ‘0000-00-00 00:00:00’

TIME ‘–838:59:59’ até ‘838:59:58’ 3 bytes ‘00:00:00’

YEAR(2) 00 até 99 1 byte ‘00’’

YEAR(4) 1901 até 2155 1 byte ‘0000’



Os valores de DATETIME, TIMESTAMP e DATE podem 
ser introduzidos de várias maneiras diferentes. 
A parte do ano sempre vem em primeiro lugar, assim, 
livra-se da necessidade de se preocupar se uma 
localidade especifica a data como mês-dia-ano ou dia-
mês-ano. 
Note-se que isso é apenas para entrada de dados; a 
exibição de dados pode ser formatado em muitas 
formas diferentes, incluindo exibir o dia ou mês 
primeiro.



O tipo de dado TIMESTAMP permite a 
atualização automática através dos atributos 
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP e ON 
UPDATE CURRENT TIMESTAMP. 
Só pode haver um campo TIMESTAMP 
atualizado automaticamente por tabela. 
Um ou ambos os atributos podem ser 
especificados em um campo.



Tipos de dados DATETIME normalmente são 
formatados como strings, e podem ser intro-
duzidos como strings. 
No entanto, eles também têm representações 
numéricas, que podem ser vistos, lançando o 
valor para um tipo de dados numérico.











Algumas funções, tais como SUM() e AVG(), 
converterá valores de data e hora em valores 
numéricos. 
Usar funções numéricas sobre os tipos data e 
hora pode não ter os resultados desejados. 
Em vez disso, converte-se o tipo de dados 
DATETIME para um tipo numérico mais 
adequado.





Durante conversões implícitas, o valor DATE é 
alterado para um valor DATETIME anexando o 
tempo zero 00:00:00 para a data. 
No entanto, geralmente quando se compara um 
DATE a um campo DATETIME ou TIMESTAMP, 
uma comparação de apenas parte da data do 
campo é desejada. 





Atributos para tipos de dados
de data e hora

• Valores NULL são permitidos para todos os ti-
pos de dados de data e hora. Para não permi-
tir valores nulos, use o atributo NOT NULL.
• Se o atributo NULL é aplicado a um 

TIMESTAMP, o valor padrão é NULL, a menos 
que outra forma especificada para o atributo 
padrão.
•O atributo padrão é válida para todos os tipos 

de dados de data e hora. Valores padrão válido 
inclui NULL e valores de data e hora válidos, 
incluindo o valor zero. 



Tipos de intervalos

A norma SQL ISO: 2003 define os seguintes tipos 
de intervalos:
•  year-month: valores  de 4 dígitos para ano 

e de dois dígitos para mês (YYYY-mm)
•  day-time: valores de dois dígitos para o dia, 

hora, minutos e segundos (dd HH:ii: ss)



•Os tipos de dados intervalo não são tipos de 
dados que podem ser armazenados em uma 
tabela. 
• São utilizados como uma parte de 

expressões de intervalo de cálculos à base de 
tempo .
•O uso padrão é a palavra-

chave INTERVAL seguido por uma expressão 
e o tipo de intervalo.





Usar valores NULLPermitir valores NULL em tipos de dados deve 
ser feito somente com alguma reflexão. Muitas 
propriedades de NULL tornam-no in-desejável:
•  Um campo que permite valores NULL 

utiliza mais espaço de armazenamento e mais 
recursos para processar armazenamento, 
recuperação, comparações e cálculos. A cadeia 
vazia (‘ ‘), e os valores zero como 0 e 
 0000-00-00 utilização menos espaço 
que NULL.
•  A maioria dos operadores e funções não são 
NULL seguro, e retornará NULL se não 
houver pelo menos um valor NULL usado.



SELECT 1+NULL;
SELECT CONCAT(’foo’,NULL);
SELECT NULL=NULL;
SELECT NULL<1;
SELECT NULL!=NULL;



• As funções de agregação, como SUM(), 
COUNT(), MIN(), MAX() e AVG() ignoram 
valores NULL.
• Valores NULL fazem o campo e índice 

estatísticos mais demorados para calcular.
• Somente os mecanismos de armazenamento 

MyISAM, InnoDB, e  MEMORY suportam 
valores NULL em um campo indexado. 
• Cada registro em um campo indexado que 

permite valores nulos usa um byte extra.
• Valores NULL aparecem em primeiro 

lugar em uma classificação crescente, e por 
último em uma espécie descendente.



•O propósito original de valores NULL não deve 
ser negligenciado - um valor NULL significa 
“nenhum valor foi determinado”.
•Uma renda de 0 é muito diferente de uma 

renda NULL - com renda de 0, sabe-se que a 
quantidade de dinheiro trazido era 0. Com uma 
renda NULL, a quantidade de dinheiro 
trazida não é conhecido.
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