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Programação C# 

 
Criação de um projeto no Visual Studio Community 2017 para: 

▪ Estabelecer ligação com um servidor MySQL 

▪ Aceder a uma base de dados num servidor MySQL 

▪ Executar consultas à base de dados 

▪ Manipular de registos numa tabela: adicionar; remover; atualizar 
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Linguagens de Programação | Acesso a Bases de Dados 

Linguagem C# | Visual Studio Community 2017 

 
Acesso a Bases de dados 

▪ Acesso a uma base de dados num servidor MySQL 
▪ Estabelecer ligação ao servidor 
▪ Execução de consultas à base de dados. 
▪ Manipulação de Registos: adicionar; remover; atualizar 

 

Introdução 

Pretende-se com este guião a criação de uma aplicação que permita realizar operações CRUD 

(Create, Read, Update, Delete) numa base de dados MySQL. Estas operações vão ser realizadas 

através de um formulário Windows (Windows Form). Vai ser utilizada uma base de dados de uma 

empresa, que vai conter dados relativos aos seus departamentos, nomeadamente as iniciais e nome 

dos departamentos. Vai também armazenar os dados dos seus funcionários. Cada funcionário é 

identificado por um número, o departamento a que pertence e o nome. Cada funcionário pertence 

apenas a um departamento.  

Base de dados 

No servidor MySQL deverá ser criada uma base de dados de nome empresa, de acordo com o 

seguinte diagrama: 

 

A base de dados contém as tabelas departamento e funcionário e pode ser criada com o seguinte 

script SQL: 

 

DROP SCHEMA IF EXISTS empresa ; 

 

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS empresa DEFAULT CHARACTER SET utf8 ; 

USE empresa ; 

 

 CREATE TABLE IF NOT EXISTS departamento ( 

  id VARCHAR(10) NOT NULL, 

  nome VARCHAR(50) NULL, 

  PRIMARY KEY (Id)) 

ENGINE = InnoDB; 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS funcionario ( 

  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  iddepartamento VARCHAR(10) NULL, 

  nome VARCHAR(50) NULL, 

  PRIMARY KEY (id), 

  INDEX fk_funcionario_departamento_idx (iddepartamento ASC), 

  CONSTRAINT fk_funcionario_departamento 

    FOREIGN KEY (iddepartamento) 

    REFERENCES departamento (Id) 

    ON DELETE NO ACTION 

    ON UPDATE CASCADE) 

ENGINE = InnoDB; 
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INSERT INTO departamento (id, nome) VALUES ('DI', 'Departamento de Informática'); 

INSERT INTO departamento (id, nome) VALUES ('DL', 'Departamento de Limpeza'); 

INSERT INTO departamento (id, nome) VALUES ('DC', 'Departamento de Contabilidade'); 

INSERT INTO departamento (id, nome) VALUES ('DRH', 'Departamento de Recursos Humanos'); 

INSERT INTO departamento (id, nome) VALUES ('DS', 'Departamento de Segurança'); 

 

 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DI', 'Zaldemira Nascimento'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DI', 'Apolinário Faisca'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DI', 'Felisberta Gestrudes'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DL', 'José Pancrácio'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DC', 'Francisca Pica Milho'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DC', 'Pedro Castanhas'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DC', 'André das Neves'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DC', 'Miguel Aljustrel'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DRH', 'Mario Marinho'); 

INSERT INTO funcionario (iddepartamento, nome) VALUES ('DS', 'António Bruta Montes'); 

 

Criação do projeto  

1. Crie um novo projeto do tipo Windows Forms App (.NET Framework) de nome 

EmpresaMySQLApp. 

2. Adicione a referência à extensão MySQL.Data. Este passo requer que já esteja instalado o 

Connector/Net. 

 

  

mailto:nmramalho@550nmr.com
http://www.550nmr.com/


C# - Acesso a Bases de Dados MySQL com Connector/Net 

Nuno Ramalho | nmramalho@550nmr.com | www.550nmr.com    

 

Página 3 de 19 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição  4.0 Internacional.  
Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

Criação do Formulário 

3. Adapte o formulário da aplicação de acordo com a figura seguinte. 

 
 

Controlos utilizados no formulário (Número / Tipo / Propriedade Name): 

 

1. GroupBox groupBoxFuncionario; 
2. Label labelIdDepartamento; 
3. Label labelNomeDepartamento; 
4. Label labelNome; 
5. Label labelIdFuncionario; 
6. GroupBox groupBoxFuncionarios; 
7. TextBox textBoxIdDepartamento; 
8. ComboBox comboBoxDepartamento; 
9. TextBox textBoxNome; 
10. TextBox textBoxIdFuncionario; 
11. Button ButtonInsere; 
12. Button ButtonEdita; 
13. Button ButtonElimina; 
14. Button ButtonAtualizarDataGridView; 
15. DataGridView dataGridViewFuncionarios; 
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Criação da classe Departamento 

Adicione ao projeto uma nova classe de nome Departamento. A classe vai conter os atributos 

privados id e nome. Os valores destes atributos são atribuídos e acedidos através das 

propriedades ID e Nome. A classe vai conter um construtor padrão e um construtor que permite 

receber como parâmetros os valores a atribuir aos atributos.  

  

  

mailto:nmramalho@550nmr.com
http://www.550nmr.com/


C# - Acesso a Bases de Dados MySQL com Connector/Net 

Nuno Ramalho | nmramalho@550nmr.com | www.550nmr.com    

 

Página 5 de 19 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição  4.0 Internacional.  
Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

Criação da classe Funcionário 

Adicione ao projeto uma nova classe de nome Funcionario. A classe vai conter os atributos 

privados id, IdDepartamento e nome. Os valores destes atributos são atribuídos e acedidos através 

das propriedades ID, IdDepartamento e Nome. A classe vai conter um construtor padrão e um 

construtor que permite receber como parâmetros os valores a atribuir aos atributos.   
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String de ligação (connection string) 

Para que a aplicação possa estabelecer uma ligação à base de dados é necessário uma string de 

ligação (connection string). Para que não seja necessário colocar a string manualmente em todos 

os formulários da aplicação, esta é colocada no ficheiro de configuração. Fazendo duplo clique em 

Setting.setting através do Solution Explorer acedemos à tabela onde podemos criar a variável 

connString, do tipo Connection String com o valor que permita o acesso à nossa base de dados. 

No nosso exemplo, vamos configurar o acesso tendo em conta os seguintes dados: 

▪ Endereço: localhost (servidor local) 

▪ Utilizador: root 

▪ Palavra passe: 1234 

▪ Base de dados: empresa 

▪ Porta: 3306 (porta padrão) 

 

Assim o valor a colocar em connString será: 

server=127.0.0.1;port=3306;database=empresa;uid=root;pwd=1234;Charset=utf8 
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Criação da classe OperacoesBD 

Adicione ao projeto uma nova classe de nome OperacoesBD.  Esta classe vai ser responsável por 

estabelecer a ligação com a base de dados e realizar as consultas para inserção, listagem, edição e 

eliminação de registos nas tabelas. Estas operações são normalmente denominadas de operações 

CRUD (Create, Read, Update, Delete).   

Ligação à base de dados 

Adicione o atributo privado stringLigacao do tipo string e o método construtor que permite atribuir o 

valor da string de ligação que se encontra nas definições da aplicação. É necessário adicionar ao 

projeto a referência a System.Configuration. 
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Adicione à classe um método de nome TestarLigacao que permitirá testar a ligação à base de dados, 

através da string de ligação. 
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Ler registos 

No formulário de funcionários existe um controlo do tipo ComboBox (comboBoxDepartamento) que 

vai conter o nome dos departamentos existentes na tabela departamento da base de dados. Para 

preencher a combobox mas criar um método na classe OperacoesBD que permita criar uma lista de 

departamentos que servirá como fonte de dados (DataSource) para preencher o controlo 

comboBoxDepartamento. 

Adicione à classe OperacoesBD o método de ListaDeDepartamentos() que permite criar e devolver 

uma lista de objetos do tipo Departamento e que corresponderá aos dados dos registos da tabela 

departamento. Neste método será estabelecida a ligação à base de dados, através da classe 

MySqlConnection. A consulta é executada recorrendo à classe MySqlCommand. Os dados 

devolvidos pela consulta são lidos recorrendo à classe MySqlDataReader. 
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No formulário da nossa aplicação, o controlo DataGridView (dataGridViewFuncionarios) deverá 

apresentar a lista de funcionários de acordo com a figura: 

 

Tendo em conta a estrutura da nossa base de dados empresa, é necessário realizar uma consulta 

de modo que se obtenha o id do funcionário, o Nome do funcionário e Nome do departamento. Para 

isso podemos utilizar a seguinte consulta sql: 

 

Esta consulta apresenta a saída: 

 

 

  

mailto:nmramalho@550nmr.com
http://www.550nmr.com/


C# - Acesso a Bases de Dados MySQL com Connector/Net 

Nuno Ramalho | nmramalho@550nmr.com | www.550nmr.com    

 

Página 11 de 19 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição  4.0 Internacional.  
Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

Para colocar os dados na DataGridView (dataGridViewFuncionarios) do nosso formulário, vamos 

criar na classe OperacoesBD um método (CriaListaDeFuncionarios()) que realizará a ligação à 

base de dados, a consulta e que coloque os dados num formato próprio para ser introduzido da 

DataGridView. Neste método vamos: 

1. Utilizar a classe MySqlConnection para estabelecer a ligação à base de dados. 

2. Recorrer à classe MySqlDataAdapter que vai utilizar a ligação à base de dados criada 

(MySqlConnection) para obter o conjunto de dados, provenientes das tabelas, através do 

comando que contém a consulta sql. 

3. Utilizar a classe MySqlCommandBuilder para reconciliar os dados de um DataSet com a 

base de dados. 

4. Criar um DataSet, que representa os dados em memória, provenientes da base de dados e 

que serão enviados para a DataGridView. 

Na classe OperacoesBD acrescentamos então o atributo DataSet dsListaDeFuncionarios. 

 

O método CriaListaDeFuncionarios() vai conter o seguinte código: 
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Inserir registos 

Através do formulário deverá ser possível inserir novos registos de funcionário, de acordo com os 

valores que o utilizador colocar nos controlos. Para realizar esta operação vamos começar por criar 

na classe OperacoesBD o método de nome InsereFuncionario que receberá como parâmetro um 

objeto do tipo Funcionário com os dados a inserir na tabela da base de dados. Neste método será 

estabelecida a ligação à base de dados, através da classe MySqlConnection. A consulta é 

executada recorrendo à classe MySqlCommand. A consulta sql vai receber como parâmetros os 

valores correspondentes ao id e nome do funcionário. O método vai devolver uma string com 

informação referente ao resultado da operação. 
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Atualizar registos 

Para realizar a atualização de registos de funcionários criamos na classe OperacoesBD o método 

de nome AtualizaFuncionario que receberá como parâmetro um objeto do tipo Funcionário com os 

dados a atualizar na tabela da base de dados. Neste método será estabelecida a ligação à base de 

dados, através da classe MySqlConnection. A consulta é executada recorrendo à classe 

MySqlCommand. A consulta sql vai receber como parâmetros os valores correspondentes ao id do 

funcionário a atualizar, e respetivos departamento e nome. O método vai devolver uma string com 

informação referente ao resultado da operação. 
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Eliminar registos 

Para eliminar registos de funcionários criamos na classe OperacoesBD o método de nome 

ApagaFuncionario que receberá como parâmetro um objeto do tipo Funcionário que vai identificar 

o funcionário a eliminar. Neste método será estabelecida a ligação à base de dados, através da classe 

MySqlConnection. A consulta é executada recorrendo à classe MySqlCommand. A consulta sql vai 

receber como parâmetros o valor correspondente ao id do funcionário a eliminar. O método vai 

devolver uma string com informação referente ao resultado da operação. 
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Testar a ligação à base de dados e inicializar o formulário. 

Para que seja possível realizar as tarefas de criação, leitura, atualização e eliminação de registos, a 

aplicação deve estar capaz de comunicar com a base de dados e o formulário inicializado com os 

dados necessários às operações a realizar.  

Na classe do formulário adicione um atributo do tipo OperacoesBD para que possa aceder aos 

métodos desta classe. Por exemplo: private OperacoesBD opBD; 

 

 

 

Adicione o método TestaLigacaoBDIniciaForm() que é responsável por testar a ligação à base de 

dados e chamar o método para inicializar os valores dos controlos. 
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Adicione o método IniciaForm() que é responsável inicializar o formulário. 

 

 

 

Adicione o método AtualizaDataGridView() que é responsável por atualizar a  DataGridView com 

os dados provenientes da tabela da base de dados 
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Adicione o método responsável por atualizar a TextBox textBoxIdDepartamento com o valor do id 

do departamento, que corresponde à chave primária da tabela departamento. 

 

 

 

 

Analise os métodos seguintes e complete a aplicação. 
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mailto:nmramalho@550nmr.com
http://www.550nmr.com/


C# - Acesso a Bases de Dados MySQL com Connector/Net 

Nuno Ramalho | nmramalho@550nmr.com | www.550nmr.com    

 

Página 19 de 19 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição  4.0 Internacional.  
Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

Referências 

▪ Loureiro, Henrique, C# 6.0 com Visual Studio: curso completo, FCA, 2015. 

▪ Marques, Paulo Capela, Curso Prático de C#, FCA,2016. 

▪ https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming.html, acedido em dezembro 

de 2017. 

▪ https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/ , acedido em novembro de 2017. 

▪ https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj943772.aspx, acedido em dezembro de 2017 

▪ https://derekwill.com/2015/02/17/proper-etiquette-for-using-mysql-in-c-part-of-1-of-3/, acedido em 

dezembro de 2017. 

▪ https://derekwill.com/2015/04/01/proper-etiquette-for-using-mysql-in-c-part-of-2-of-3/, acedido em 

dezembro de 2017. 

▪ https://derekwill.com/2015/05/17/proper-etiquette-for-using-mysql-in-c-part-of-3-of-3-dbdatareader/, 

acedido em dezembro de 2017. 

 

mailto:nmramalho@550nmr.com
http://www.550nmr.com/
https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming.html
https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj943772.aspx
https://derekwill.com/2015/02/17/proper-etiquette-for-using-mysql-in-c-part-of-1-of-3/
https://derekwill.com/2015/04/01/proper-etiquette-for-using-mysql-in-c-part-of-2-of-3/
https://derekwill.com/2015/05/17/proper-etiquette-for-using-mysql-in-c-part-of-3-of-3-dbdatareader/

