
Programação WEB II
Aula 08: Upload de arquivos e formulário de envio de e-
mail



Objetivo da aula

• Apresentar um exemplo de formulário de contato com 
envio de mensagem para e-mail

• Apresentar um exemplo de upload de arquivos



ENVIO DE E-MAIL



Formulário de contato com envio 
de mensagens para e-mail

• No ASP.Net é possível enviar email
em formato texto ou html, com ou 
sem arquivos anexos, para isso 
usamos  namespace
System.Net.Mail, presente desde 
o Net Framework 2.0.

• Para apresentar o envio de e-mail, 
desenvolveremos um formulário 
simples de contato conforme a 
imagem apresentada



Formulário de contato com envio 
de mensagens para e-mail

• Para programar o envio de e-mail, o primeiro processo é
importar a biblioteca com as funções relacionadas ao 
envio de e-mails:

/* IMPORTAÇÃO DA BIBLIOTECA PARA 
ENVIO DE E-MAIL */
using System.Net.Mail;



Formulário de contato com envio 
de mensagens para e-mail

• O primeiro passo na codificação é criar um objeto do tipo. 
Neste objeto configuramos os parâmetros da mensagem.

MailMessage mail = new MailMessage(); //Criação do 
objeto para envio de mensagem

mail.To.Add("regilan@gmail.com"); 
mail.From = new MailAddress(remetenteEmail, "Formulário 

de contato", System.Text.Encoding.UTF8);
mail.Subject = "Assunto: Contato a partir do site";
mail.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
mail.Body = mensagem;
mail.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
mail.IsBodyHtml = true;
mail.Priority = MailPriority.Normal; 



Formulário de contato com envio 
de mensagens para e-mail

• O próximo passo é criar um objeto para configurar as 
credenciais para envio do e-mail (login, senha, servidor, 
portas, etc)

SmtpClient cliente = new SmtpClient();  
//Adicionando as credenciais do seu e-mail e senha:

cliente.Credentials = new
System.Net.NetworkCredential(remetenteEmail, “senha");

cliente.Host = "mail.regilanprojetos.com.br"; 
//Definindo o provedor que irá disparar o e-mail (SMTP)

cliente.Port = 587; // Caso seja necessário 
especificar a porta utilizada pelo servidor 



Formulário de contato com envio 
de mensagens para e-mail

• Por fim, chamamos o método Send com a mensagem de 
e-mail configurada no objeto: MailMessage mail = 
new MailMessage()

try{
cliente.Send(mail);
lbEnvio.Text = "Contato enviado com 

sucesso.";
}

catch (Exception ex)
{

lbEnvio.Text = "Ocorreu um erro ao enviar:"
+ ex.Message;

}



Formulário de contato com envio 
de mensagens para e-mail



UPLOAD DE ARQUIVOS



UPLOAD de arquivos

• O envio de arquivos é muito útil para quem deseja 
implementar em seus projetos a possibilidade de fazer 
uma área para Upload e posteriormente uma 
implementação de Downloads ou visualização destes 
mesmos arquivos.

• Para o envio de arquivos utilizamos um componente 
chamado FILEUPLOAD que cria um botão que ao ser 
adicionado abre uma janela para escolha do arquivo a ser 
enviado.



UPLOAD de arquivos



UPLOAD de arquivos

• O atributo PostedFile é usado para obter informações do 
arquivo postado, como por exemplo o nome e tamanho 
do arquivo.

//Variáveis para armazenar o Nome e tamanho do arquivo 
selecionado pelo usuário

string Nom_Arq = 
fUploadArquivo.PostedFile.FileName;

int Tam_Arq = 
fUploadArquivo.PostedFile.ContentLength;



UPLOAD de arquivos

• Para buscar o diretório completo onde será enviado o 
arquivo do usuário para o servidor da aplicação usamos o 
objeto Server.MapPath. 

/* O objeto Server.MapPath busca o caminho completo no 
servidor onde será armazenado
o arquivo selecionado pelo usuário */

string Dir_Arq = 
Server.MapPath("\\Uploads");



UPLOAD de arquivos

• Usamos o evento SaveAs para salvar (enviar) o arquivo ao 
servidor

//Comando responsável por salvar o arquivo no 
Servidor

fUploadArquivo.PostedFile.SaveAs(Dir_Arq + "\\" + 
Nom_Arq);


