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TUTORIAL 01 
Construindo um banco de dados - PARTE I 

 

ETAPA 1: Criando novo banco de dados usando o MySQL Server 

 

NOTA: Neste tutorial foi utilizado o MySQL Workbench 5.2.47 CE.  

 

1. Abra o MySQL Workbench. Crie uma nova conexão (caso não exista nenhuma criada) clicando em New Connection. 

Defina um nome para a conexão em Connection Name (ex: localhost) e digitando o nome do usuário padrão 

(Username: root). Clique em Ok. (Esse passo só será necessário ser realizado na primeira vez que abrir o MySQL 

Workbench. Nas vezes seguintes, pode-se pular diretamente para o passo 2). 

 

Figura 1 

2. Dê dois cliques na conexão que você acabou de criar e informa a senha do usuário padrão. Clique em Ok. 
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3. Após a conexão, clique no símbolo do Banco de Dados ( ), localizado na barra de ferramentas, como mostrado 

abaixo (Create a new schema in the connected server) para criar um novo esquema de banco de dados.  

 

4. Nomeie o novo banco como “DB_LOJA” e clique em “Apply” nas duas telas mostradas as seguir para cria-lo. 

 

 

ETAPA 2: Adicionando tabelas ao banco de dados 

5. Expanda as pastas do banco de dados criado e clique com botão direito sobre a pasta “Tables” do banco, no Object 

Browser, e selecione a opção “Create table”. 
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6. Nomeie a tabela como Fabricante e crie duas colunas para a tabela, conforme apresentado. Faça 

codFabricante ser chave primária da tabela mantendo o campo PK habilitado e o campo NN, também habilitado. 

Em seguida, clique em Appy nas telas abaixo.  

 

 

7. Repita os passos 5 e 6 para criar as demais tabelas listadas abaixo. Veja os tipos de dados no diagrama a seguir: 

Cliente(codCliente, cliente) 

Grupo (codGrupo, grupo) 

Venda(codVenda, codCliente, data)  

  codCliente referencia Cliente 

Produto(codProduto, produto, preco, qtd, codFabricante, codGrupo) 

  codFabricante referencia Fabricante 

  codGrupo referencia Grupo 

VendaItem(codVenda, codProduto, qtd, preco) 

  codVenda referencia Venda 

  codProduto referencia Produto 

Fornecedor(codFornecedor, fornecedor) 

FornecedorProduto(codFornecedor, codProduto) 

  codFornecedor referencia Fornecedor 

  codProduto referencia Produto 
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8. Para implementar o relacionamento entre Venda e Cliente, clique na Venda com o botão direito na opção Alter Table.  

 

9. Na janela que abriu, selecione a guia Foreing Keys. Na primeira coluna, defina um nome para a chave estrangeira 

(Foreing Key Name – ex: FK_Venda1) e selecione a tabela que será referenciada pela chave estrangeira 

(db_loja.‘cliente’). Na segunda coluna, marque o campo da tabela Venda que fará a referência e selecione o campo 

da tabela cliente que será referenciado. Clique em Apply nessa janela e na janela seguinte. E depois em Finish. 

 

 Repita o procedimento para a implementação dos demais relacionamentos. 


