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Introdução

O conceito de sessão no PHP surge da necessidade de 

armazenamento temporário de dados que possam ser 

compartilhados com vários scripts PHP

▪ Dados mantidos ao longo de uma sessão de acesso

▪ Dados automaticamente excluídos ao término da sessão

Uma solução é utilizar o conceito de variáveis de sessão do PHP

Por exemplo, em um sistema web de acesso restrito é desejável armazenar 

temporariamente alguns dados do usuário logo após o seu login, como o ID 

do usuário, e-mail, data e hora do login, dados do navegador, etc. A ideia é 

compartilhar esses dados com todos os scripts da parte restrita enquanto o 

usuário estiver logado no sistema (e sem salvar os dados em cookies no 

computador do usuário);

Por exemplo, em um sistema web de acesso restrito é desejável armazenar 

temporariamente alguns dados do usuário logo após o seu login, como o ID 

do usuário, e-mail, data e hora do login, dados do navegador, etc. A ideia é 

compartilhar esses dados com todos os scripts da parte restrita enquanto o 

usuário estiver logado no sistema (e sem salvar os dados em cookies no 

computador do usuário);
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Conceito de Sessão
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Navegação enquanto logado

Variáveis de sessão são vinculadas ao 
usuário e ficam disponíveis aos scripts até 

o final da sessão

Navegação enquanto logado

Variáveis de sessão são vinculadas ao 
usuário e ficam disponíveis aos scripts até 

o final da sessão

Duração da Sessão

login Logout 
Fechamento do navegador
Tempo de inatividade
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Exemplo
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Script teste-sessao2.phpScript teste-sessao1.php
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Local de Armazenamento das Variáveis

As variáveis de sessão são armazenadas no servidor (e não no 

computador do usuário, como em cookies)

Apenas o código da sessão (ID) é armazenado no computador do 

usuário por meio de um cookie (mas não os dados em si)
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Funcionamento de Sessões no PHP

1. Uma nova sessão é criada quando session_start é chamada pela primeira vez. Em 

seguida, as variáveis definidas com $_SESSION terão seus valores vinculados ao 

id da nova sessão e serão armazenadas em arquivo no servidor;

2. O ID da sessão criada é enviado ao navegador por meio da resposta HTTP. Tal ID é 

armazenado no computador do usuário em um cookie (chamado, por padrão, de 

PHPSESSID);

3. Quando o usuário acessar outra página/script do mesmo website, o cookie 

contendo o ID da sessão será enviado de volta ao servidor por meio de cabeçalhos 

na requisição HTTP;

4. Quando o script requisitado chamar session_start() novamente, o ID da sessão 

recebido no cookie será utilizado para resgate das respectivas variáveis de sessão 

do usuário (que foram associadas ao ID da sessão);

5. Tais dados serão então carregados pelo PHP no array super global $_SESSION
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Resposta HTTP do Script teste-sessao1.php
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Quando a função 

session_start() é chamada 

pela primeira vez (no script 

teste-sessao1.php), uma nova 

sessão é criada e será gerado 

um código de identificação 

para a sessão. 

O servidor web/PHP 

responderá a requisição HTTP 

com um response header do 

tipo set-cookie, instruindo o 

navegador a criar o respectivo 

cookie no computador do 

usuário para armazenar o 

código da sessão.

Quando a função 

session_start() é chamada 

pela primeira vez (no script 

teste-sessao1.php), uma nova 

sessão é criada e será gerado 

um código de identificação 

para a sessão. 

O servidor web/PHP 

responderá a requisição HTTP 

com um response header do 

tipo set-cookie, instruindo o 

navegador a criar o respectivo 

cookie no computador do 

usuário para armazenar o 

código da sessão.
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Local de Armazenamento das Variáveis

Nas próximas requisições, o cookie contendo o ID da sessão é 

enviado de volta ao servidor e permitirá o carregamento adequado 

das variáveis de sessão

Portanto, o cookie não armazena nenhum dado de variável de 

sessão em si, mas apenas o ID que permitirá que os dados da 

sessão sejam localizados no servidor
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Cabeçalhos da Requisição HTTP - teste-sessao2.php
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No exemplo apresentado, 

quando o segundo arquivo 

PHP foi requisitado (teste-

sessao2.php), o cookie 

contendo o ID da sessão é 

enviado de volta ao servidor, e 

permitirá que as variáveis de 

sessão adequadas sejam 

carregadas e utilizadas no 

script PHP.

No exemplo apresentado, 

quando o segundo arquivo 

PHP foi requisitado (teste-

sessao2.php), o cookie 

contendo o ID da sessão é 

enviado de volta ao servidor, e 

permitirá que as variáveis de 

sessão adequadas sejam 

carregadas e utilizadas no 

script PHP.
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Tempo de Permanência dos Dados da Sessão

A sessão será perdida e as variáveis de sessão poderão ser excluídas  

nas seguintes situações:

1. Quando o usuário fechar o navegador. Neste caso, o cookie da 

sessão é excluído pelo navegador e os dados não poderão ser 

recuperados no servidor

2. Tempo de inatividade maior que o tempo definido em 

session.gc_maxlifetime, no arquivo de configuração do PHP 

(php.ini). Neste caso, o garbage collector do PHP tratará o 

conteúdo das variáveis de sessão como lixo, e poderá excluí-las

3. O desenvolvedor encerra a sessão chamando os métodos 

session_unset() e session_destroy()
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Funções e Arrays Relacionados a Sessões
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Função/Variável PHP Descrição

session_start() Função para criar uma nova sessão (caso não exista) ou abrir uma 
sessão existente.

OBS: Deve ser chamada no início do script PHP, antes de 
qualquer código HTML ou de qualquer 'echo'.

$_SESSION Array super global. Permite criar e acessar as variáveis de sessão.

session_unset() Remove todas as variáveis da sessão iniciada com session_start
(apenas apaga as variáveis de $_SESSION).

session_destroy() Finaliza a sessão removendo os dados efetivamente armazenados 
no servidor relativos à sessão.
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https://www.php.net/docs.php

NIXON, R. Learning PHP, MySQL & JavaScript: With jQuery,

CSS & HTML5. 5. ed. O'Reilly Media, 2018
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Referências

https://www.php.net/docs.php
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