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A maioria dos aplicativos gira em torno de ler e atualizar informações em bancos 
de dados. Para permitir integração de dados em aplicativos distribuídos e 
escalonáveis, o Visual Studio fornece suporte para integrar dados em seus 
aplicativos.
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CRIAÇÃO DE APLICATIVOS DE DADOS

Visual Studio fornece várias ferramentas de tempo de design para ajudá-lo a criar 
aplicativos que acessam dados. Esta introdução apresenta uma visão geral sobre 
os processos básicos envolvidos na criação de aplicativos que trabalham com 
dados.
À medida que você desenvolver aplicativos que acessam dados no Visual Studio, 
você terá requisitos diferentes. Em alguns casos, você pode simplesmente querer 
exibir dados em um formulário. Em outros casos, talvez seja necessário imaginar 
uma maneira de compartilhar informações com outros aplicativos ou processos.
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CRIAÇÃO DE APLICATIVOS DE DADOS

Não importa o que faz com dados, há determinados conceitos fundamentais que 
você deve compreender. Você pode nunca precisar saber alguns dos detalhes do 
tratamento de dados — por exemplo, você talvez nunca precise criar 
programaticamente um banco de dados — mas é muito útil entender os 
conceitos básicos de dados, bem como as ferramentas de dados (assistentes e 
criadores) disponíveis no Visual Studio.
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CRIAÇÃO DE APLICATIVOS DE DADOS
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CRIAÇÃO DE APLICATIVOS DE DADOS

Um aplicativo típico usa a maioria dos processos ilustrados no diagrama a seguir :
O CICLO DE DADOS
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CONECTANDO-SE A DADOS

Para transferir dados para seu aplicativo (e enviar alterações de volta para a fonte 
de dados), algum tipo de comunicação bidirecional precisará ser estabelecida. Essa 
comunicação bidirecional é normalmente manipulada por objetos no seu modelo 
de dados.
Por exemplo, um TableAdapter conecta aplicativos que usam conjuntos de 
dados em um banco de dados e ObjectContext conecta entidades no Entity 
Framework a um banco de dados. Visual Studio fornece várias ferramentas para 
ajudar na criação de conexões que podem ser usados por seu aplicativo.
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PREPARANDO SEU APLICATIVO PARA RECEBER DADOS

Se o aplicativo usa um modelo de dados desconectado você precisa armazenar 
temporariamente os dados em seu aplicativo enquanto você trabalha com ele. 
Visual Studio fornece ferramentas que ajudam a criar os objetos que seu 
aplicativo usa para temporariamente o armazenamento de dados: conjuntos de 
dados, entidades, e LINQ to SQL objetos.
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BUSCANDO DADOS EM SEU APLICATIVO

Se seu aplicativo utiliza um modelo de dados desconectado ou não, você 
precisará ser capaz de buscar dados para o aplicativo. Você traz dados para seu 
aplicativo executando consultas ou procedimentos armazenados em um banco de 
dados. Aplicativos que armazenam dados em datasets executar consultas e 
procedimentos armazenados usando o TableAdapters, enquanto os 
aplicativos que armazenam dados em entidades executar consultas usando 
LINQ to Entities ou conectando entidades diretamente aos procedimentos 
armazenados.
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EXIBINDO DADOS EM FORMULÁRIOS

Após trazer dados para seu aplicativo, você normalmente irá exibi-lo em um 
formulário para os usuários exibir ou modificar. Visual Studio fornece o Janela 
fontes de dados, onde você pode arrastar itens para formulários para criar 
controles ligados a dados que exibem dados automaticamente.
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EDITAR DADOS NO SEU APLICATIVO

Depois dos usuários serem apresentados aos dados, provavelmente eles modificá-
los-ão adicionando novos registros e editando e excluindo registros antes de 
enviar os dados de volta para o banco de dados.
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VALIDANDO DADOS

Ao fazer alterações em dados, você geralmente desejará verificar as alterações 
antes de permitir que os valores sejam aceitos de volta para o dataset ou 
gravados para o banco de dados. Validação é o nome do processo para verificar 
se esses novos valores são aceitáveis para os requisitos do seu aplicativo. Você 
pode adicionar lógica para verificar valores em seu aplicativo a medida que eles 
mudam. Visual Studio fornece ferramentas que ajudam na adição de código que 
valida os dados durante alterações de coluna e linha.
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SALVANDO DADOS

Após realizar alterações no seu aplicativo (e validar essas alterações), você 
geralmente deseja enviar as alterações de volta para o banco de dados. Os 
aplicativos que armazenam dados em conjuntos de dados geralmente usam um 
TableAdapterManager para salvar dados.
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O banco de dados é um conjunto de informações relacionadas a determinado 
objetivo ou assunto de propósito específico. As informações são armazenadas em 
tabelas, que é um conjunto de dados sobre um tópico específico, como produtos 
ou clientes.
Podemos executar consultas sobre os dados de um banco de dados. Uma 
consulta é uma pergunta feita sobre os dados armazenados. Exemplo: quantos 
fornecedores têm em nosso cadastro?
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O banco de dados é um conjunto de informações relacionadas a determinado 
objetivo ou assunto de propósito específico. As informações são armazenadas em 
tabelas, que é um conjunto de dados sobre um tópico específico, como produtos 
ou clientes.
Podemos executar consultas sobre os dados de um banco de dados. Uma 
consulta é uma pergunta feita sobre os dados armazenados. Exemplo: quantos 
fornecedores têm em nosso cadastro?

Telekid
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No .NET, o ADO.NET oferece acesso a banco de dados Microsoft SQL Server e 
outras origens de dados por meio de OLE DB, ODBC e Oracle. Esse acesso é 
feito por meio de provedores de dados que atuam como uma ponte entre os 
dados e a aplicação propriamente dita.
Os componentes do ADO.NET doram projetados para permitir a manipulação 
de dados, o que pode ser feito por dois componentes centrais: o DataSet e 
o .NET Framework data providers, do qual fazem parte os objetos Connection, 
Command, DataReader e DataAdapter.
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Um provedor de dados é usado para realizar conexões com origens de dados, 
executar comandos ou simplesmente retornar dados. Podemos processar esses 
dados diretamente ou então manipulá-los por meio de um DataSet.
Quando utilizamos os objetos Connection, Command, DataAdapter ou qualquer 
outro para criar uma conexão com uma base de dados, precisamos especificar 
um provedor de dados válido. O ADO.NET suporta quatro tipos de provedores 
de dados:

•NET Framework Data Provider para SQL Server - Para banco 
de dados SQL Server 7.0 ou superior. Utiliza a classe System.Data.SqlClient

•NET Framework Data Provider para OLE DB - Utiliza a classe 
System.Data.OleDb

•NET Framework Data Provider para ODBC - Utiliza a classe 
System.Data.Odbc

•NET Framework Data Provider para Oracle - Para Oracle 8.1.7 
ou superior. Utiliza a classe System.data.OracleClient
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Os principais objetos que fazem parte do .NET Framework data provider são: 
Connection, Command, DataReader, DataAdapter, Transaction, CommandBuilder, 
ConnectionStringBuilder, Parameter, Exception, Error e ClientPermission.
A utilização desses objetos está estritamente ligada à origem de dados usada. 
Assim, cada provedor de dados utiliza um objeto Connection. Exemplo: 
SqlConnection, OleDbConnection, etc.
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Estabelece uma conexão com uma fonte de dados específica. A classe básica para 
todos os objetos Connection é a classe DbConnection.
O objeto Connection tem a propriedade ConnectionString, a qual define a string 
de conexão utilizada para efetuar uma conexão com um banco de dados. O valor 
dessa propriedade varia de acordo com o tipo de banco de dados utilizado. 
Para o banco de dados Access, definimos a propriedade ConnectionString como:
@”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password=; User ID=admin; Data 
Source=C:\Northwind.mdb”
ou simplesmente:
@”Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Northwind.mdb”
Provider se refere ao provedor de dados utilizado pela conexão e Data Source 
define o caminho e o nome do banco de dados.
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Em uma conexão ODBC, a proriedade ConnectionString é igual a:
”DNS=NomeDNS”

Para Oracle:
”Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=ORACLE8i7;Persist 
Security Info=False; Trusted_Connection=yes”

Com uma planilha do Excel:
@”Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DBQ=c:\arquivo1.xls”

Para banco de dados SQL Server 6.5:
“Provider=SQLOLEDB;Data Source=(local);Integrated 
Security=SSPI;Initial Catalog=Northwind”

Integrated Security=SSPI - Significa que as credenciais atuais do Windows são 
usadas para efetuar a conexão com o banco de dados.
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Para conectar a um banco de dados SQL Server 2005 ou 2008:
@”Data Source=(local);AttachDbFilename=C:
\northwind.mdf;Integrated Security=True”

ou
@”Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:
\northwind.mdf;Integrated Security=True”

http://www.connectionstrings.com 

Excelente site com vários exemplos de strings de conexão
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O método Open cria uma conexão com o banco de dados usando os valores 
definidos na propriedade ConenctionString:

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(@”Data Source=.
\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;Initial 
Catalog=northwind;”)) {

conn.Open();

}
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Em vez de armazenar a string de conexão com o banco de dados no seu código, 
use um arquivo de configuração web.config. A string de conexão é armazenada 
no elemento connectionStrings:

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?>

<configuration>

<connectionStrings>

<add name=”nwind” connectionString=”Data Source=.
\SQLExpress;Integrated Security=SSPI;Initial 
Catalog=northwind;”/>

</connectionStrings>

<system.web>

<compilation debug=”false” targetFramework=”4.0”/>

</system.web>

</configuration>
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Recupera uma string de conexão armazenada em um arquivo de configurações 
com a classe WebConfigurationManager:

ConnectionStringSettings getString = 
WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“nwind”] as 
ConnectionStringSettings;

if (getString != null) {

using (SqlConnection conn = new 
SqlConnection(getString.ConnectionString)) {

conn.Open();

}

}

quarta-feira, 7 de novembro de 12



OBJETO CONNECTION

26

O método Close deve ser utilizado para fechar uma conexão com um banco de 
dados. Todas as conexões com banco de dados devem ser encerradas quando 
não estiverem sendo utilizadas. Muitas vezes, temos a impressão de que estamos 
desperdiçando os recursos do computador quando abrimos e, em seguida, 
fechamos uma conexão com uma base de dados; a ideias de deixar uma conexão 
aberta para posterior utilização é péssima, pois consome memória que poderia 
ser utilizada por outro recurso da aplicação. Abrir e fechar conexões com uma 
base de dados consome menos recursos do sistema do que deixar várias 
conexões abertas.
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ConnectionStringSettings getString = 
WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“nwind”] as 
ConnectionStringSettings;

SqlConnection conn = new 
SqlConnection(getString.ConnectionString);

if (getString != null) {

try {

conn.Open();

} 

finally {

if (conn != null) conn.Close();

}

}
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Se preferir, utilize a instrução using, a qual fecha automaticamente uma conexão 
com um banco de dados:
ConnectionStringSettings getString = 
WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“nwind”] as 
ConnectionStringSettings;

if (getString != null) {

using(SqlConnection conn = new 
SqlConnection(getString.ConnectionString)) {

conn.Open();

}

}
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Representa uma instrução SQL ou uma stored procedure que deve ser 
executada na origem de dados. O objeto Comamnd, por intermédio da 
propriedade Connection, obtém ou define uma instância de um objeto 
Connection. Por exemplo: você cria um objeto Connection, define a string de 
conexão e, em seguida, define a propriedade Connection do objeto Command. 
Exemplo:
ConnectionStringSettings getString = 
WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“nwind”] as 
ConnectionStringSettings;

if (getString != null) {

using (SqlConnection conn = new 
SqlConnection(getString.ConnectionString)) {

SqlCommand cmd = new SqlCommand();

cmd.Connection = conn;

conn.Open();

}

}
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A propriedade CommanType, que determina como a propriedade 
CommandText deve ser interpretada, aceita os seguintes valores:

Membro Descrição

Text A propriedade CommandText deve conter uma instrução SQL

StoredProcedure A propriedade CommandText deve conter uma consulta armazenada do 
Access ou do SQL Server

TableDirect A propriedade CommandText deve conter o nome de uma tabela
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Exemplo:

ConnectionStringSettings getString = 
WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“nwind”] as 
ConnectionStringSettings;

if (getString != null) {

using (SqlConnection conn = new 
SqlConnection(getString.ConnectionString)) {

SqlCommand cmd = new SqlCommand();

cmd.Connection = conn;

cmd.CommandType = CommandType.Text;

cmd.CommandText = “SELECT CategoryName FROM Categories;”;

conn.Open();

}

}
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O exemplo anterior também pode ser feito da seguinte forma:

ConnectionStringSettings getString = 
WebConfigurationManager.ConnectionStrings[“nwind”] as 
ConnectionStringSettings;

if (getString != null) {

using (SqlConnection conn = new 
SqlConnection(getString.ConnectionString)) {

string sSql = “SELECT CategoryName FROM Categories;”;

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sSql, conn);

conn.Open();

}

}
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O método ExecuteNonQuery é utilizado par aexecutar comandos SQL 
específicos, como Insert, Delete, Update. A vantagem desse método é que 
podemos facilmente alterar os dados de uma origem de dados. A diferença entre 
comandos Insert, Delete e Update é apenas a instrução SQL.

quarta-feira, 7 de novembro de 12



OBJETO COMMAND - MÉTODO EXECUTENONQUERY

34

//Arquivo de exemplo: ExecuteNonQuery.aspx.cs
using System;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.Configuration;
using System.Data;

public partial class ExecuteNonQuery : System.Web.UI.Page
{
    protected void btnOK_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        ConnectionStringSettings getString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["nwind"] as ConnectionStringSettings;
        if (getString != null)
        {
            string sSql = "insert into Categories(CategoryName, Description) values('Higiene', 'Produtos de limpeza em geral')";
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(getString.ConnectionString))
            {
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(sSql, conn);
                try
                {
                    conn.Open();
                    
                    int i = cmd.ExecuteNonQuery();

                    if (i > 0)
                    {
                        Label1.Text = "Registro inserido com sucesso.";
                    }
                    else
                    {
                        Label1.Text = "Erro ao inserir registro.";
                    }
                }
                catch (SqlException)
                {
                    Label1.Text = "Erro SQL.";
                }
                catch (InvalidOperationException)
                {
                    Label1.Text = "Operação inválida.";
                }
                catch (Exception)
                {
                    Label1.Text = "Erro ao executar código.";
                }
            }
        }
    }
}
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                    if (i > 0)
                    {
                        Label1.Text = "Registro inserido com sucesso.";
                    }
                    else
                    {
                        Label1.Text = "Erro ao inserir registro.";
                    }
                }
                catch (SqlException)
                {
                    Label1.Text = "Erro SQL.";
                }
                catch (InvalidOperationException)
                {
                    Label1.Text = "Operação inválida.";
                }
                catch (Exception)
                {
                    Label1.Text = "Erro ao executar código.";
                }
            }
        }
    }
}
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<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ExecuteNonQuery.aspx.cs"
    Inherits="ExecuteNonQuery" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <asp:Button ID="btnOK" runat="server" OnClick="btnOK_Click" Text="Inserir registro" />
        <br />
        <br />
    </div>
    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
    </form>
</body>
</html>
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Usado como ponte entre o DataSet e a origem de dados para extrair e atualizar 
registros, o DataSet é preenchido pelo método Fill, e a origem de dados é 
atualizada com o método Update.

quarta-feira, 7 de novembro de 12



OBJETO DATAADAPTER - MÉTODO FILL

38

O método Fill recupera dados de uma fonte de dados definida com uma 
instrução SELECT, e os dados recuperador são adicionados na forma de uma 
tabela do DataSet. Esse DataSet caracteriza-se por ser uma representação na 
memória dos dados recuperados. O método Fill retorna um inteiro que 
representa o número de linhas adicionadas ao DataSet. Se a instrução SQL não 
retornar dados, nenhuma tabela será adicionada a ele:
SqlDataAdapter adapter = new SqlDatAdapter();

DataSet ds = new DataSet();

adapter.Fill(ds, “Categorias”);

Categorias é o nome da tabela que será criada dentro do DataSet. 
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Não é preciso dfinir explicitamente o nome da tabela. Podemos reescrever o 
código anterior da seguinte forma:
SqlDataAdapter adapter = new SqlDatAdapter();

DataSet ds = new DataSet();

adapter.Fill(ds);

O objeto DataAdapter tem diversos métodos que permitem sincronizar a origem 
de dados com os dados na memória (DataSet). Por exemplo, imagine que você 
tenha uma empresa que possui vendedores em diversas cidades. Cada vendedor 
pode obter uma cópia do cadastro de clientes, a qual pode ser armazenada em 
um celular, notebook, palm, etc. Nesse caso, se o vendedor fizer alguma alteração 
na cópia, será necessário atualizar a origem de dadso com os novos dados. O 
método Update é útil nessa situação.
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Executa instruções SQL Insert, Update ou Delete para cada linha 
respectivamente inserida, atualizada ou excluída do DataSet. Exemplo:

// Arquivo de exemplo: Update.aspx.cs
using System;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.Configuration;

public partial class Update : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!IsPostBack)
        {
            ConnectionStringSettings getString = WebConfigurationManager.ConnectionStrings["nwind"] as ConnectionStringSettings;
            if (getString != null)
            {
                string sSql = "Select ProductID,ProductName from Products";
                using (SqlConnection conn = new SqlConnection(getString.ConnectionString))
                {

                    try
                    {
                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sSql, conn);
                        DataSet ds = new DataSet();
                        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(sSql, conn);

                        adapter.InsertCommand =
                        new SqlCommand("Insert into Products (ProductName)values(@Produto)", conn);
                        adapter.InsertCommand.Parameters.Add("@Produto", SqlDbType.NVarChar, 40,
                        "ProductName");
                        adapter.Fill(ds, "Produtos");

                        DataRow linha = ds.Tables["Produtos"].NewRow();
                        linha["ProductName"] = "Novo produto";
                        ds.Tables["Produtos"].Rows.Add(linha);

                        int i = adapter.Update(ds, "Produtos");
                        if (i > 0)
                        {
                            Response.Write("Item atualizado com sucesso.");
                        }
                    }
                    catch (SqlException)
                    {
                        Response.Write("Erro SQL.");
                    }
                    catch (InvalidOperationException)
                    {
                        Response.Write("Operação inválida.");
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        Response.Write("Erro ao executar código.");
                    }
                }
            }
        }
    }
}
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                    try
                    {
                        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sSql, conn);
                        DataSet ds = new DataSet();
                        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(sSql, conn);

                        adapter.InsertCommand =
                        new SqlCommand("Insert into Products (ProductName)values(@Produto)", conn);
                        adapter.InsertCommand.Parameters.Add("@Produto", SqlDbType.NVarChar, 40,
                        "ProductName");
                        adapter.Fill(ds, "Produtos");

                        DataRow linha = ds.Tables["Produtos"].NewRow();
                        linha["ProductName"] = "Novo produto";
                        ds.Tables["Produtos"].Rows.Add(linha);

                        int i = adapter.Update(ds, "Produtos");
                        if (i > 0)
                        {
                            Response.Write("Item atualizado com sucesso.");
                        }
                    }
                    catch (SqlException)
                    {
                        Response.Write("Erro SQL.");
                    }
                    catch (InvalidOperationException)
                    {
                        Response.Write("Operação inválida.");
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        Response.Write("Erro ao executar código.");
                    }
                }
            }
        }
    }
}
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                        int i = adapter.Update(ds, "Produtos");
                        if (i > 0)
                        {
                            Response.Write("Item atualizado com sucesso.");
                        }
                    }
                    catch (SqlException)
                    {
                        Response.Write("Erro SQL.");
                    }
                    catch (InvalidOperationException)
                    {
                        Response.Write("Operação inválida.");
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        Response.Write("Erro ao executar código.");
                    }
                }
            }
        }
    }
}
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Criar comandos para o método Update requer muitas linhas de código e um 
cuidado especial com o tipo de operação que está sendo efetuado. Primeiro, 
definimos a instrução SQL Select, o DataSet e um objeto DataAdapter :
stringSql = “Select ProductID, ProductName from Products”;

Em seguida, definimos a propriedade InsertCommand com um objeto Comamnd 
contendo a instrução SQL responsável pela inserção dos dados:
adapter.InsertCommand = new SqlCommand(“Insert into Products 
(ProductName) values (@Produto)”, conn);

Definimos os parâmetros usados pela instrução SQL:
adapter.InsertCommand.Parameters.Add(“@Produto”, 
SqlDbType.NVarChar, 40, “ProductName”);
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Carregamos o DataSet:
adapter.Fill(ds, “Produtos”);

Inserimos a nova linha no DataSet:
DataRow linha = ds.tables[“Produtos”].NewRow();

linha[“ProductName”] = “Novo produto”;

ds.Tables[“Produtos”].Rows.Add(linha);

Por fim, sincronizamos o dataSet com a base de dados:
int i = adapter.Update(ds, “Produtos”);

if (i > 0) {

Response.Write(“Item atualizado com sucesso.”);

}
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É uma representação de memória dos dados, linhas e colunas de dados, chave 
primária, chave estrangeira e informações de relação e integridade dos dados. 
Como foi mencionado, o DataSet foi projetado para acesso de dados, não 
importando a fonte desses dados. Como resultado, pode ser usado com múltiplas 
fontes de dados discrepantes. Para criar um DataSet, use: 
DataSet ds = new DataSet(“DataSetNome”);

ou simplesmente:
DataSet ds = new DataSet();
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 No ADO.NET, é utilizado o objeto DataTable para representar tabelas em um 
DataSet. É importante lembrar que essa tabela é criada na memória sem afetar a 
origem de dados.
O DataTable é um objeto simples que representa uma fonte de dados. Você pode 
criar manualmente um DataTable ou pode também preenchê-lo 
automaticamente por comandos DataSet. O DataTable não sabe nada sobre a 
origem dos dados que ele contém, entretanto permite manipular dados na 
memória e auxilia a navegar, classificar, editar e aplicar filtros.
Um DataSet pode agrupar um ou mais objetos DataTable, e seu conteúdo é 
exposto por meio de coleções genéricas como linhas e colunas. 
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 Você pode criar um objeto DataTable usando:
DataTable dTable = New DataTable(“Clientes”);

ou adicionando um item para a coleção de tabelas do DataSet:
DataSet ds = new DataSet();

DataTable dTable = ds.Tables.Add(“Clientes”);
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Representa o conjunto de colunas que podemos adicionar a um objeto 
DataTable usando o construtor do objeto DataColumn ou o método Add da 
propriedade Columns:
DataTable dTable = ds.Tables.Add(“Clientes”);

DataColumn coluna = dTable.Columns.Add(“IdCliente”, 
Type.GetType(“System.Int32”));

Em seguida, podemos definir o valor das propriedades que determinam o 
comportamento do objeto DataColumn:
coluna.AllowDbNull = false;

coluna.Unique = true;
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É o objeto que contém os dados do DataTable e pode ser criado com o método 
NewRow. Esse método acrescenta uma nova linha com dados ao DataTable:
DataRow linha = dTable.NewRow();

O método NewRow retorna um objeto DataRow, o qual pode ser manipulado 
pelo nome da coluna a que pertence:
DataRow linha = dTable.NewRow();

linha[“Nome”] = “Emilio Parmegiani”;

ou usando o índice:
DataRow linha = dTable.NewRow();

linha[1] = “Emilio Parmegiani”;

Depois de criar a nova linha e adicionar os dados, devemos acrescentar a nova 
linha à coleção de linhas do DataTable:
dTable.Rows.Add(linha);
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using System;
using System.Data;

public partial class DataTable1 : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        DataTable dTable = new DataTable("Clientes");

        DataColumn coluna;
        coluna = dTable.Columns.Add("IdCliente", Type.GetType("System.Int32"));
        coluna.AutoIncrement = true;
        coluna.AllowDBNull = false;
        coluna.Unique = true;
        coluna.AutoIncrementSeed = 0;
        coluna.AutoIncrementStep = 1;

        dTable.Columns.Add("Nome", Type.GetType("System.String"));

        DataRow linha = dTable.NewRow();
        linha["Nome"] = “Emilio Parmegiani”;
        dTable.Rows.Add(linha);

        foreach (DataRow dr in dTable.Rows)
        {
            Label1.Text+=(dr[1].ToString() + "<br/>");
        }

    }
}
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PROF. EMILIO PARMEGIANI

DOWNLOAD DO MATERIAL
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