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O que é CRUD?

• CRUD em Inglês:
• Create (Criação), 
• Retrieve (Consulta), 
• Update (Atualização) e 
• Delete (Destruição). 

• Este acrônimo é comumente utilizado definir as quatro 
operações básicas usadas em Banco de Dados 
Relacionais.



O que faz uma aplicação CRUD?

• Se o termo CRUD faz referência as operações básicas 
usando banco de dados relacionais.

• Logo uma aplicação CRUD permite que através de uma 
aplicação desenvolvida por qualquer um de nós poderá:
• Inserir Registros
• Consultar Registros
• Alterar Registros
• E por fim Excluir Registros da base de dados.



O que é preciso para termos uma 
aplicação CRUD?

• Além da utilização do EMBARCADERO C++ Builder, 
onde criamos os formulários e códigos necessários.

• Precisamos utilizar uma ferramenta para criar nossa 
base de dados.

• Neste caso estamos utilizando o Microsoft SQL Server 
Express.

• Mas existem opções como o MySql Server, Interbase, 
além até mesmo do Microsoft Access, entre outros



Criando um Projeto CRUD
Cadastro de Email



Para criar um projeto, siga os passos...

1.  Inicie o C++ Builder XE8 seguindo o caminho:

Iniciar -> Todos os Programas -> Embarcadero RAD 

Studio XE8 -> C++ Builder XE8, como vemos na figura 

ao lado



2. Na IDE, escolha File -> New -> VCL 

Forms Application – C++Builder como 

mostrado na figura abaixo.



3. Agora procure montar um formulário 

como o que mostramos a seguir.



3. Agora procure montar um formulário 

como o que mostramos a seguir.



4. Com a ajuda do SQL Management 

Studio criamos nossa base de dados



5. Agora criamos a conexão ODBC para conectar o 

C++ Builder e nossa base de dados



6. Agora voltado ao C++ Builder utilizamos os componentes 

mostrados abaixo para garantir a conexão e a comunicação entre 

nossa aplicação e a base de dados

O ADOConnection é responsável por garantir a 

conexão entre fonte de dados e a aplicação

O DataSource é responsável pela comunicação da 

aplicação com a fonte de dados

O ADOQuery é reponsável por garantir que as 

instruções SQL sejam executas



Dúvidas


