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ROTEIRO INICIALIZAÇÃO/CONFIGURAÇÃO MYSQL - PHPMYADMIM – HEIDI SQL 
 
 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL 

(Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês Structured Query Language) como interface. Para 

executar scripts SQL no MySQL faz-se necessários instalar duas ferramentas: O servidor de banco de 

dados MySQL e uma ferramenta de gerenciamento para acesso e execução de códigos SQL. 

 

Quando instalamos o XAMPP ou WAMP, este pacote de ferramentas instala em nossos 

computadores o servidor APACHE, o PHP e um servidor MYSQL. Além disso, esta ferramenta também 

instala um gerenciador web para banco de dados, o PHPMyAdmin. 

 

Nas etapas a seguir mostraremos como acessar o servidor MySQL através do PHPMyAdmin e 

também utilizando uma ferramenta(aplicativo) chamada HeidiSQL. 

 

1. ACESSANDO UMA BASE DE DADOS ATRAVÉS DO PHPMYADMIN 

 

O primeiro passo é abrir o painel de controle do XAMPP e inicializar o servidor MySQL, veja na 

imagem 1 como realizar este procedimento. Devemos clicar no botão START referente ao MYSQL. 

Após clicar no botão o serviço será iniciado, se tudo estiver correto, o módulo MySQL ficará marcado 

com a cor VERDE conforme a imagem abaixo. Uma observação aqui é que devemos também iniciar 

(START) no servidor APACHE para que o PHPMyAdmin possa ser executado no navegador. 
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Figura 1. Painel de controle do XAMPP 

 
Após iniciar os serviços do APACHE e MYSQL, podemos acessar o PHPMyAdmin clicando no botão 
ADMIN do módulo MySQL. Veja na imagem 2.  Após este processo, será carregado automaticamente 
em seu navegador a página de administração do MySQL. 
 

 
Figura 2. Acessando o PHPMyAdmin através do painel de controle do XAMPP 

 
 

 
O phpMyAdmin é um aplicativo web livre e de código aberto desenvolvido em PHP para 
administração do MySQL pela Internet. A partir deste sistema é possível criar e remover bases de 
dados, criar, remover e alterar tabelas, inserir, remover e editar campos, executar códigos SQL e 
manipular campos chaves.  A janela inicial do PHPMyAdmin é apresentada na figura 3. 
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Figura 3. Janela inicial do PHPMyAdmin 

 

Para executar códigos em SQL devemos clicar no item SQL do menu que será carregado uma janela para 

codificação. 

Na figura 4 temos a guia SQL, onde podemos escrever um código para EXECUÇÃO. Após este processo 

devemos clicar no botão EXECUTAR para que o script seja executado no servidor. 

 

Figura 4. Janela de codificação SQL 

 

Após execução do comando acima, foi criado no servidor um banco de dados chamado roteiroSQL. Para 

executar comandos SQL neste banco de dados, devemos selecioná-lo na lista de base dados e posteriormente 

Bases de dados 

criadas no 

servidor 

Menu com as funcionalidades da ferramenta. O Menu SQL é o mais 

importante pois é através dele que escrevemos e executamos códigos SQL 

Aqui 

escrevemos o 

código SQL 

Após codificação 

devemos clicar em 

EXECUTAR 
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clicar no item SQL do menu. Na figura 5 temos a janela de codificação SQL para uma base de dados 

selecionada. 

 

Figura 5. Acessando uma base de dados 

 

Para criar uma tabela, podemos escrever o comando SQL desejado e clicar em executar. Nesta guia além de 

permitir a criação de tabelas, podemos também escrever os comandos de manipulação de uma base de dados 

(INSERT, DELETE, UPDATE e SELECT) entre outros comandos SQL. Na figura 6 vemos um exemplo de criação de 

tabela na base de dados roteiroSQL. 

 

 

Figura 6. Codificação SQL para criação de tabela 

 

Após executar o comando acima a base de dados será atualizada. Veja na figura 7 o resultado após a execução. 

Comando SQL 

Após codificação devemos 

EXECUTAR  

Aqui escolhemos 

uma base de 

dados 

Após escolher uma base de dados será 

carregado uma Janela onde podemos 

acessar as configurações da base de dados 

selecionada e também executar comandos 

nesta base dados. Para executar, devemos 

clicar no Menu SQL. Na janela de 

codificação, tudo que for executado será 

processado na base de dados escolhida. 
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Figura 7. Resultado da execução de comando SQL 

 

 

2. ACESSANDO UMA BASE DE DADOS ATRAVÉS DO HEIDISQL 

 

O HeidiSQL é um software cliente SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) que permite acessas 

diferentes bases de dados como por exemplo MySQL, MariaDB, PostgreSQL e MS SQL Server. O HeidiSQL pode 

ser baixado através do link de download direto que é: https://www.heidisql.com/download.php 

O processo de instalação é como na plataforma Microsoft Windows, então na forma padrão, Próximo -> 

Próximo -> Fim. Após instalo será criado um atalho de acesso ao HeidiSQL. Na figura 8 vemos o aplicativo 

instalado. 

 

Figura 8. Atalhos do aplicativo HEIDI SQL 

Tabela criada 

Resultado da operação 

https://www.heidisql.com/download.php
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No primeiro acesso ao HediSQL devemos criar uma conexão de dados, mas isto só deve ser feito uma vez para 

cada servidor que irá acessar. Para isso devemos clicar no botão NOVA. As figuras 9, 10 e 11 mostram os 

passos de configuração/definição de uma nova conexão. 

 

Figura 9. Configuração de nova conexão - Passo 1 

 

 

Figura 10. Configuração de nova conexão - Passo 2 

 

 

 

Escolhemos qual o 

SGBD 

Nome ou endereço IP do 

servidor. Para o MySQL do 

XAMPP podemos deixar localhost 

Nome do usuário e senha. 

Para o MySQL do XAMMPP 

podemos colocar usuário 

root e senha vazia 

Após definição da 

configuração clicar em 

SALVAR 
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Figura 11. Configuração de nova conexão - Passo 3 

 

Após definir uma conexão de dados, podemos clicar no botão ABRIR para que seja carregado a janela de 

configuração e execução de comandos neste servidor. Na figura 12 apresentamos a janela da conexão recém 

criada. 

 

Figura 12. Janela inicial do XAMPP após abrir uma conexão de dados 

 

Podemos clicar com o botão direito do Mouse 

sobre uma das conexões criadas e clicar em 

RENOMEAR para definir um nome da conexão 

Base de dados criadas neste servidor. Para 

selecionar uma base de dados devemos dar 

um duplo clique em um dos bancos de dados. 

Quando selecionado observe que aparecerá 

um símbolo de seleção na cor verde.  

Aqui temos a lista de tabelas nesta base dados 

Para codificar um comando e 

executar devemos clicar no 

ícone CONSULTA 
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Semelhantemente ao PHPMYADMIN podemos escrever comandos SQL e executa-lo. A figura 13 apresenta 

como é realizado este processo. 

 

 

Figura 13. Execução de comando SQL no HeidiSQL 

 

OBS: Como o comando acima é de criação de uma tabela, para mostrar a tabela criada devemos clicar com o 

botão direito do mouse sobre a base de dados (figura 14) e mandar atualizar. Caso seja um comando de 

manipulação de dados, será mostrado numa janela inferior o resultado da operação. 

 

Comando SQL para ser 

executado. 

Após escrita do comando para executar 

devemos clicar neste ícone apontado. 

Para atualizar uma base de dados e 

mostrar as novas tabelas criadas a partir 

da execução de um comando SQL, 

devemos clicar com o botão direito em 

ATUALIZAR 


