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Introdução à Banco de Dados em Delphi: 
 
Uma das alternativas para uso de BD mais usadas atualmente para fazer conexão de aplicativos a 
Bancos de Dados é o ActiveX Data Objects (ADO), da Microsoft. 
 
O ADO tem como uma das suas principais vantagens o seu mecanismo que faz parte do sistema 
operacional Windows. Isso é uma vantagem ainda maior para aqueles programadores que usam as 
tecnologias de Banco de Dados da Microsoft, como Access e SQL Server. Também não quer dizer, 
de forma alguma, que não é possível usá-lo para se conectar a Banco de Dados de outras marcas 
como Oracle, por exemplo, e oferecendo as mesmas condições. 
 
Segundo a Microsoft, algumas das principais vantagens do ADO são a facilidade do uso, alta 
velocidade, baixa sobre-carga de memória, pouco gasto de disco, trafego de rede mínimo e um 
reduzindo número de chamadas entre a aplicação Front-End e o Back-End, tudo isso a fim de 
proporcionar uma interface leve e de alto desempenho. 
 
DataModule (Módulo de Dados) 
É um importante recurso disponibilizado desde a versão 3 do Delphi, permite que os componentes 
de conexão de um banco de dados seja criado separadamente em uma unit para que o 
programador não tenha o trabalho de inserir componentes de conexão em todos os formulários que 
necessitarem destes recursos. A outra vantagem da utilização de Módulos de dados, é que toda vez 
que houver uma modificação ou atualização em alguma tabela ou base de dados, esta modificação 
poderá ser realizada apenas uma única vez e todos os formulários serão automaticamente 
atualizados. 
 
Procedimento para criar um DataModule: 
 

1. Menu: File/New/Other; 
2. Escolha a categoria Delphi Projects; 
3. Escolha a SubCategoria Delphi Files;  
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4. Escolha a opção Data Module na janela da direita; 

 

 
 
A janela do objeto módulo será mostrada conforme a imagem a seguir: 
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MONTAGEM DO DATA MODULE: 
 

 
 
TADOConnection (Alça DbGo): Fornece a conexão entre o banco de dados e a interface (form) 
do Delphi. Também fornece strings de conexão, login e transações. 
 
Principais propriedades: 
Name = atribui-se normalmente o nome do banco de dados; 
ConnectionString = Define o caminho para qual tipo e qual banco de dados será realizada a 
conexão; 
No nosso exemplo, iremos utilizar o Provedor para conexão com banco de dados desenvolvidos no 
MS SQL Server, como mostra a sequência de imagens a seguir: 
 

    
 

1. Selecione ou insira um nome de servidor: (Deve-se inserir (colar ou digitar) o nome do 
Servidor SQL Server; 

2. Insirar as informações para fazer login no servidor: 
Usaremos a opção “Usar a segurança integrada do Windows NT” (dispensa-se nome do 
usuário e senha); 

3. Selecionar o banco de dados no servidor: Deve-se escolher qual o banco de dados deseja-se 
conectar; 

4. Utilize o botão “Testar conexão” para verificar se o servidor e banco foram conectados 
corretamente. 
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Exemplo da configuração já realizada: 
 

    
 
Connected = True(conectado)/False(Desconectado); 
 
  
TADOQuery (Alça DbGo): É o componente que interliga as tabelas à um formulário Delphi, o 
TADOQuery é executado através de um comando SQL com uma ou mais tabelas e resulta em um 
conjunto de campos e registros. 
Principais propriedades: 
Name = atribui-se normalmente o nome da tabela do banco de dados; 
Connection = Define-se em qual TADOConnection estará vinculado; 
SQL = Define qual(quais) a(s) tabela(s) irá controlar; 
Active = True(ativado)/False(destativado); 
 
Exemplo: 
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Procedimento para inserção dos campos da tabela da TADOQuery: 
 

 
Clique 2 vezes no componente ADOQuery 
Na janela que será aberta, clique com o botão direito do mouse, e depois na opção Add all fields 
 
Os campos da tabela serão inseridos e mostrados como na imagem a seguir: 
 

 
 
TDataSource (Alça Data Access): É o componente que interliga o formulário com o ADOQuery, 
ou seja permite a conexão com os campos da tabela de um determinado ADOQuery. 
 
Principais propriedades: 
Name = atribui-se normalmente o nome da tabela do banco de dados; 
DataSet = Define em qual tabela será vinculado; 

 
Procedimento para criar a conexão de um formulário Delphi ao Módulo de Dados: 
 

1. Menu: File/Use Unit...; 
2. Escolha o Módulo de Dados; 
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TAdoStoredProc (Alça DbGo): É o componente que interliga o módulo de dados com as 
procedures do banco de dados feito em MS-SQL Server. 
 
Principais propriedades: 
Name = atribui-se normalmente o nome da procedure feita no SQL Server; 
Connection = Conectar ao banco de dados (AdoConnection); 
ProcedureName = Nome da procedure que será utilizada; 
 
 
Criando um formulário de cadastro: 
 
 

  
 
Código do botão SALVAR: 
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Criando um formulário de ALTERAÇÃO DE DADOS: 
 

 
 
 
Código do botão SALVAR: 
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Criando um formulário de EXCLUSÃO DE registros: 
 

 
 
 
Código do botão EXCLUIR: 
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TDBGrid – Cria uma lista de dados (grade) que permite a inserção de um, vários ou todos os  
campos da tabela, muito utilizado como lista auxiliar ou para pesquisa de dados em uma tabela 
 
Principais Propriedades: 
DataSource: Vincula o TDBGrid á um DataSource (tabela); 
 
Exemplo da personalização de uma DBGRID: 
 

 
 
Após configurar (escolher) a tabela na qual a DBGrid será vinculada, clique duas vezes na DBGrid e 
escolha a opção Add all fields como mostra a imagem abaixo: 
 

       
Os campos da tabela serão inseridos e, a partir daí, você poderá excluir (deletar) os campos que 
não deseja exibir da DBGrid e também alterar as propriedades como: Caption (rótulo) e width 
(largura). 
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Exemplo de formulário de pesquisa de dados utilizando DBGrid: 
 

 
 
Código da Edit 
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Trabalhando com campos relacionados em formulários de cadastro no Delphi (componente 
DBLookupCombobox): 
 

 
 
Configurando a  DBLookupcombobox: 

 
 
Propriedades: 
 
ListSource: Deve-se escolher em qual datasource (tabela) os dados serão pesquisados; 
keyField: Deve-se escolher qual campo da tabela pesquisada possui chave primária; 
ListField: Deve-se escolher qual o campo deseja apresentar no lugar do código; 
 
 

DBLookupCombobox 

Busca os registros de 

uma tabela e armazena 

o código na tabela em 

uso. 


