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Construtor de expressões no AutoCAD Map 3D 

Introdução 

Você pode usar o Construtor de Expressões para criar 

expressões. Ele oferece fácil acesso aos nomes dos campos e 

controles no banco de dados e a várias funções internas 

disponibilizadas quando você escreve as expressões. 

Considere o Construtor de Expressões como uma maneira de 

examinar e inserir componentes de uma expressão que 

possivelmente será difícil de memorizar, como nomes de 

identificador (por exemplo, campos, tabelas, formulários e 

consultas), e nomes de função e seus argumentos 

(https://support.office.com/pt-br/article/Usar-o-Construtor-

de-Express%C3%B5es-a9cbc4d8-d81f-4de1-b1de-

501e538ee10e acessado aos 14-01-2015). 

Você pode usar o Construtor de Expressões para criar uma 

nova expressão ou escolher entre as expressões predefinidas, 

incluindo as expressões que permitem a exibição de números 

de página, da data actual, e da data e hora actuais (Ibidem). 

Uma expressão é a parte de uma consulta que especifica as 

suas condições. Uma consulta avalia os dados e retorna 

somente o subconjunto de dados que atenda às condições da 

consulta. 

Nas bases de dados geoespaciais os expression builders 

(construtores de expressão) ajudam nas análises espaciais, 

pesquisas para poder se obter nova informação e / ou rotular 

mapas. 

O construtor de expressões usa-se para filtrar as informações 

geoespaciais exibidas em seu mapa, para criar campos 

calculados e alterar os estilos utilizados para uma camada de 

recurso com base em certas condições. 

Use expressões para filtrar a informação geoespacial exibido 

em seu mapa, para criar campos calculados, e mudar os estilos 
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usados para a camada de recurso com base em certas 

condições.(http://docs.autodesk.com/MAP/2014/ENU/index.ht

ml?url=filesMAPUSE/GUID-16F98258-3A08-4838-8C3B-

CDEC09C31B96.htm,topicNumber=MAPUSEd30e199356 

ecessado aos 14-01-2015). 

Por exemplo, você pode criar uma expressão que especifica 

todas as parcelas cuja área é maior do que 4.000 metros 

quadrados. Uma consulta que contém esta expressão exibe ou 

selecciona apenas as parcelas que atendem a esses critérios 

(http://docs.autodesk.com/MAP/2014/ENU/index.html?url=files

MAPUSE/GUID-16F98258-3A08-4838-8C3B-

CDEC09C31B96.htm,topicNumber=MAPUSEd30e199356 

acessado aos 14-01-2015). 

Para construir as expressões são usados os operadores. Um 

operador é um símbolo que representa acções aplicadas a um 

ou mais termos em uma expressão. 

As categorias dos termos usados são: aritméticos, 

comparação, concatenação, lógico, bit a bit (bitwise) e 

mudança bit (bit shift). 

Operadores aritméticos 
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Operadores de comparação 

 

Concatenação 

Concatenação é um termo usado em computação para designar 

a operação e unir o conteúdo de duas strings. Por exemplo, 

considerando as strings "casa" e "mento" a concatenação da 

primeira com a segunda gera a string "casamento". 

Operador Descrição 

& Concatena dois strings 

+ Concatena dois strings 
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Operadores lógicos e bitwise (bit a bit) 

Os operadores lógicos bit a bit executam manipulações lógicas 

entre dois termos inteiros em uma expressão. 

Operador Significado 

And Executa um conjunto lógico em duas 

expressões booleanas, ou bit a bit conjunto em 

duas expressões numéricas. 

Not Executa negação lógica em uma expressão 

booleana, ou bit a bit negação em uma 

expressão numérica. 

Or Executa uma disjunção lógica em duas 

expressões booleanas, ou disjunção binário em 

dois valores numéricos. 

Xor Executa uma operação de exclusão lógica em 

duas expressões booleanas, ou uma exclusão 

bit a bit em duas expressões numéricas. 

AndAlso Executa conjunto lógico em duas expressões. 

Orelse Executa disjunção lógica em duas expressões. 

Operadores mudança de bit (bit Shift) 

Operador Expressão 

<< Realiza uma aritmética left-shift (shift a 

esuquerda) em um padrão de bits. 

>> Executa uma aritimétrica Right-shift (shit 

a direita) em um padrão de bits. 

 

No AutoCAD Map 3D o construtor de expressões só podem ser 

usados em dados geoespaciais e não funcionam para objectos 

desenhados em CAD. 

Durante este tutorial que vai sendo disponibilizado a medida 

que vai sendo escrito, vários casos de construção de 

expressões no Map 3D serão apresentados, ainda é prematuro 

falar sobre todos casos que usarei, mas a princípio vários 
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serão os mapas, as etiquetas e as análises queries que serão 

explorados usando o expression builder no AutoCAD Map 3D. 

Deixe-me salientar que para o primeiro exemplo será 

explicado como rotular um mapa usando o valor da 

percentagem sobre o mesmo (o caso será sobre o número de 

população em cada província de Angola para tal será mostrado 

em cada província as percentagens saídas de valores nas 

tabelas de atributos que se encontram em número de 

população). 
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1º Caso 

Aproveitando os resultados preliminares do Censo da 

População e habitação do ano de 2014, iremos neste primeiro 

caso adicionar etiqueta no Mapa de Angola correspondentes ao 

número de população em cada província em valor percentual, 

Observe que já temos os resultados da população por província 

numa shapefile (SDF) mas em valores reias, logo queremos 

representar estes valores no mapa em percentagem como 

mencionado anteriormente 

Configurar o sistema de Coordenadas no AutoCAD Map 3D 

1- Map Set up / Assign (Figura 1) 

 
                                                               Figura 1- Definição do sistema de coordenadas 

2- Em Search da caixa de diálogo que abrir, escreva LL84 

(para definir o sitema Latitude Longitude 84) em seguida 

clicar em Assign (Figura 2) 
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Figura 2- Ambiente para a escolha do sistema de coordenas 

 

Importar o SDF de Angola 

1- Map Setup / Connect / selecione a opção Add SDF 

connection (Figura 3) 

 
Figura 3- Provedor para adicionar dados espaciais (FDO) 

 

 

 



10 
Rosário Dilo ‐ Expression Builder no AutoCAD Map 3D 

Email: ramd401＠hotmail.com 

2- Clicar no ícone de Source file realçado a vermelho na 

figura 4 

 
Figura 4 

3- Localizar a pasta onde está o SDF a ser importada em 

seguida selecione-a e faça abrir (Figura 5) 

 
Figura 5- Abertura do arquivo geoespacial da Autodesk no caso um SDF 
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4- Clicar no botão Connect (relçado a vermelho na figura 6) 

 
Figura 6 

5- Um clique no botão Add to Map (realçado a vermelho na 

Figura 7) 

 
Figura 7- Botão para adicionar o ficheiro no programa 
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Figura 8- Resultado depois de adicionado o SDF no AutoCAD Map 3D 

Visualização da tabela de atributos 

1- Na taskpane, seleccionar a camada Angola e clicar em 

Table (Figura 9) 

 
Figura 9- Task Pane no lado esquerdo 
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Figura 10- Resultado da abertura da tabela de atributos no AutoCAD Map 3D 

Agora que já adicionamos a SDF podemos fazer a nossa 

primeira pesquisa (query) aos dados da tabela. 

1- Selecione a camada Angola e clicar em Tools / Query to 

Filter Data (Figura 11) 

 
Figura 11 

2- Vamos pesquisar a configuração geométrica da província 

de Malanje para tal faça: Property / Província (Figura 12) 
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Figura 12- Processo de selecção da propriedade a ser pesquisada 

3- Clicar no operador igual (=), em seguida clicar no botão 

Get Values (realçado a vermelho na Figura 13) 

 
Figura 13 

4- Seleccionar Malanje e seguidamente em Insert Value 

(realçado na Figura 14) 



15 
Rosário Dilo ‐ Expression Builder no AutoCAD Map 3D 

Email: ramd401＠hotmail.com 

 
Figura 14 

A expressão fica como na Figura 15 

 
Figura 15-Expressão para pesquisa da província com nome de Malanje 

5- Clicar em Validate no extremo inferior esquerdo da caixa 

de diálogo da Figura 16 Create Query e em seguida clicar 

em OK 

 
Figura 16 

 

Observe o resultado da pesquisa na Figura 17- O programa 

extrair as restante das províncias deixando apenas o desenho 

geométrico da província de malange 
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Figura 17- Apresentação da província de Malange após pesquisa (Query) 

Podemos selecionar este elemento (clicando por cima dele), 

um clique a direita do mouse e escolhemos a opção Show Data 

Table para vermos os valores dos seus atributos (figura 18 e 

19) 

 
Figura 18- selecção do elemento e escolha da opção para abrir a tabela de atributos 
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Figura 19- Visualização geográfica de Malange e tabela mostrando os valores dos atributos deste Município 

Basta fazer Ctrl+Z até voltar ao estado anterior 

 
Figura 20- visão geral da camada Angola após retroceder (Ctrl+Z) 

Agora vamos pesquisar com relação se existem províncias 

com número de habitantes menor ou igual a 600000 de acordo 

aos resultados do Censo populacional 2014 
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1- Continuando com a mesma camada, seleccione-a, vá em 

Tools e escolha a opção Query To Filter Data como 

mostrado na figura 21 

 
Figura 21 

2- Na caixa de diálogo Create Query, em Property escolha 

População (Figura 22) 

 
Figura 22- Escolha do atributo população aonde se encontram os valores da população por província 
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3- Em seguida clicar no operador menor ou igual (≤) depois 

escreva 600000, a expressão final fica como na Figura 23 

 
Figura 23- Expressão para a pesquisa das províncias com população maior ou igual à 600000 habitantes 

4- Clicar em Validate (extremo inferior esquerdo realçado 

na Figura 24) seguidamente ok 

 
Figura 24 
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O resultado final é o apresentado na Figura 24. Observe 

que o programa deixa apenas no ambiente de trabalho as 

6 províncias cujo número de população é menor ou igual a 

600000 habitantes a mencionar: Kwando Kubango, 

Kwanza Norte, Lunda Sul, Namibe, Zaire e Bengo 

 
Figura 25- Províncias com população ≤ 600000  

Caso tenhamos dúvida quais são estas províncias, 

façamos o seguinte: 

1- Faça uma seleção de janela em todos os elementos 

como na Figura 26 
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Figura 26- Selecção de janela das províncias em questão 

 

2- Clicar com o botão direito do mouse e escolher a 

opção Show Data Table (figura 27) 

 
Figura 27 

É aberta a tabela de atributos com o resultado da pesquisa 

feita (Figura 28) 
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Figura 28- Resultado geográfico e alfanumérico das províncias em questão 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
Rosário Dilo ‐ Expression Builder no AutoCAD Map 3D 

Email: ramd401＠hotmail.com 

Até aqui usamos expressões básicas conhecidas por todos 

como os operadores aritméticos e os operados de comparação, 

vamos nos próximos exemplos usar operadores de texto 

concatenação (Concatenação é um termo usado 

em computação para designar a operação e unir o conteúdo de 

duas ou mais strings. Por exemplo, considerando as strings 

"casa" e "mento" a concatenação da primeira com a segunda 

gera a string "casamento".) e um operador matemático Round 

(arredondamento). 

Estas expressões serão usadas para a elaboração de mapas 

temáticos (inserindo textos nos mapas) e no final 

construiremos uma expressão complexa incluindo a 

concatenação e o arredondamento para inserirmos a 

percentagem da população em cada província uma vez que na 

tabela temos apenas o número da população em valores 

inteiros. 

Usando expressões para inserir textos nos mapas 

Continuando do a mesma SDF, vamos abrir a tabela para 

vermos os atributos que este contem, 

1- Selecionar a camada Angola e clicar em Table realçado a 

vermelho na Figura 29 

 
Figura 29 
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Conseguimos ver na Figura 30 que a tabela possui os 

seguintes atributos: FeatureId (apresenta a numeração da 

quantidade de atributos), Província (apresenta o nome da 

província), export_sdf_id (…) e População (nesta última coluna 

temos os valores da população segundo os resultados do Cento 

da população e habitação 2014) 

 
Figura 30- Tabela de atributo aberta da camada Angola 

Exercício: elaborar um mapa da divisão política administrativa 

de Angola exibindo no mesmo o nome das províncias 

1- Selecionar a camada Angola, em seguida clicar em style 

 
Figura 31 
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2- Na caixa de diálogo que abriu clicar em New Theme 

realçado a vermelho na figura 32 

 
Figura 32 

3- Na nova caixa de diálogo em Property escolha Província 

(que é a etiqueta que nós queremos para o mapa), em 

Legend Text apague o texto que lá se encontra e ablitar 

a opção Create feuture labes (veja a figura 33 para 

melhor compreender) 

 
Figura 33 
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4- Clicar no botão em frente de None e abrirá a caixa de 

diálogo Style and Feature editor, nesta nova caixa de 

diálogo clicar Edit expression (em fx em frente de Tex), 

realçado na Figura 34 

 
Figura 34 

5- É aberta a caixa de diálogo de modificação de expressão, 

aqui, apagar text e clicar em property, escolha Provincia, 

em seguida clicar em validate para validar a expressão 

 
Figura 35 

6- Faça todos ok possíveis e o resultado final é o 

apresentado na figura 36 
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Figura 36- Resultado da criação do mapa usando a informação do nome das províncias existente na tabela de 
atributos  

Obs: observe que caso em vez de população escolhêssemos 

população, o mapa seria apresentado com a etiqueta da 

população em cada província. 

Exercício2: elaborar um mapa da divisão política administrativa 

de Angola exibindo no mesmo o nome das províncias e o 

número de população 

Vamos neste exercício usar concatenação 

1- Selecionar a camada Angola e clicar em Style (Figura 37) 
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Figura 37 

2- Clicar em New Theme realçado na Figura 38 

 
Figura 38 

3- Em Theme Layer, apagar a informação em Legend Text 

em seguida ablitar a opção Create feature labels (veje a 

Figura 39 para melhor compreender) 
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Figura 39 

4- Clicar no botão em frente de text e abrirá a caixa de 

diálogo Style and label editor, clicar em fx em frente de 

text (como já existe um texto neste campo clicar em 

apagar) e clicar novamente na mesma função fx realçado 

a vermelho na Figura 40 

 
Figura 40 
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5- Na caixa de diálogo que abriu, clicar em texto Funtion e 

escolha Concat como na Figura 41 

 
Figura 41 

6- Clicar na primeira “text property” e escolha enter 

property, veje Figura 42 

 
Figura 42 
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7- Escolher província como a primeira propriedade como 

ilustra a Figura 43 

 
Figura 43 

8- Clicar na segunda “text property”, para este entrar a 

propriedade “população”, apagar o restante excepto o 

último parenteses, o resultado da expressão ficará como 

na Figura 44 

 
Figura 44- expressão construída usando Conact para nos apresentar dois valores no mapa a menc ionar o 
nome da província e o número da população 
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9- Clicar todos ok possíveis e o resultado final é o 

apresentado na figura 45 (onde é apresentado o nome da 

província e o número de população) 

 
Figura 45- Resultado final tendo o nome da província e a população em cada uma delas 

Exercício 3- com os valores da população na tabela de 

atributos, elaborar um mapa em que é apresentado estes 

valores em percentagem 

Obs: na tabela de atributos temos apenas a população em cada 

província mas, segundo o resultado do censo da população 

2014, a população total de Angola é de 24383301 habitantes, 

precisaremos deste valor para usar na expressão a ser 

construída 

 
Figura 46- Tabela de atributos da Layer angola 
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1- Selecionar a camada Angola e clicar em Style 

 
Figura 47 

2- New theme e configura a caixa de diálogo Theme Layer 

como na Figura 48 

 
Figura 48 
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3- Clicar no botão em frente de text realçado a vermelho na 

Figura 49 

 
Figura 49 

 

4- Clicar na função em frente de text e apague o texto 

existente, clicar novamente na mesma função e abrirá a 

caixa de diálogo de criação e modificação de expressões 

(Create/Modify Expressions da Figura 50) 
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Figura 50 

5- Vamos usar novamente Concat, contrua a expressão 

assim: Concat (  (  População  * 100 ) / 24383301  ,  '%' )  

 
Figura 51- expressão construída para apresentar o número da população em percentagem 

Obs: podes simplesmente copiar a expressão em 5 e colar no 

espaço devido 
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Entendendo a expressão construída 

 

 

 

Figura 52 

6- Depois de criada a expressão, clicar em validade e fazer 

ok até fechar todas as tabelas, o resultado final é o 

apresentado na Figura 53. Observe que é apresentado o 

valor da população em percentagem em cada província, 

Luanda por exemple está com 26.8337…% 

 

 

Concat‐para podermos ter dois ou 

mais itens na label (no nosso caso 

teremos a população em 

percentagem e o segundo item 

será o símbolo de percentagem) 

Observe que usamos a fórmula 

conhecida para calcular a 

percentagem. O programa vai 

calcular da seguinte maneira: 

buscará o valor da população na 

tabela, multiplicará este valor por 

100 e dividirá o resultado por 

24.383.301, este último valor é o 

número total da população em 

Angola, em seguida na etiqueta 

será inserida o símbolo de % 
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Apresentando os valores arredondado 

Para terminar com esta parte, vamos apresentar os valores em 

percentagem mas de forma arredondada para isso usaremos a 

função Round que arredonda os valores com o número de 

dígitos desejado 

 
Figura 53- Função Round 

1- Selecionar a camada Angola e clicar em Style 

 
Figura 54 
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2- Clicar em New Theme 

 
Figura 55 

3- Configurar a caixa de diálogo Theme Layer como na 

Figura 56 

 
Figura 56 
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4- Clicar no botão em frente de text realçado na Figura 57 

 
Figura 57 

5- Vamos aproveitar o texto já construído para edita-lo, 

neste caso dois cliques no texto em frente de   Exp 

 
Figura 58 
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Abrirá a caixa de diálogo de criação e edição de expressão 

com a expressão antiga 

 
Figura 59- Expressão a ser editada usada anteriormente 

2- Edite a expressão da seguinte maneira: Concat ( Round ( 

( População   * 100 ) / 24383301 ) ,  '%' ) veja como 

ficará na caixa de diálogo da Figura 60 

 
Figura 60- Expressão editada para apresentar os valores arredondado 

 

Obs: podes simplesmente copiar o texto no ponto 2 e colar no 

espaço das expressões 
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Entendendo a expressão construída 

 

 

 

 

 

 

  

3- Clicar todos ok possíveis e o resultado final é o 

apresentado na Figura 61, observe que com os valores 

arredondados temos Luanda com 27% da população total 

em Angola, província com maior população e Bengo com 

apenas 1%, província com menos população em Angola. 

 

Concat‐para podermos ter dois ou 

mais itens na label (no nosso caso 

teremos a população em 

percentagem e o segundo item 

será o símbolo de percentagem) 

Round‐ serve para arredondar um 

determinado  valor  decimal, 

observe que depois da fórmula de 

percentagem  temos  um  espaço 

em  branco  onde  estamos  a 

informar  que  deve  ser 

arredondado  sem  dígitos 

nenhum,  se  quiséssemos  que 

arredondasse  com  dois  dígitos  , 

depois  da  fórmula  do  cálculo  de 

percentagem  inseríamos  uma 

vírgula  e  escrever  o  número  2, 

neste caso  ficaria assim: Concat  ( 

Round  (  (  População      *  100  )  / 

24383301, 2 ) ,  '%' )     

Observe que usamos uma 

fórmula conhecida para calcular a 

percentagem o programa vai 

calcular da seguinte maneira: vai 

buscar o valor da população na 

tabela, multiplicará este valor por 

100 e dividirá o resultado por 

24.383.301, este último valor é o 

número total da população em 

Angola em seguida na etiqueta 

será inserida o símbolo de %, este 

valor será arredondado com 0 

dígitos porque usamos a função 

Roud sem indicar valor algum 

para o arredondamento 
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Figura 61- Resultado final do mapa apresentando a população em percentagem em cada província  
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Expressões a serem usadas na gestão de lotes de terra. 

A gestão de terras tem sido um transtorno para muitas 

administrações municipais. Sendo que muito destes problemas 

como é o caso dos litígios assim como gerir e / ou comunicar-

se com cada proprietário do lote pode ser resolvido usando os 

sistemas de informação geográfica. 

Usando expressões é possível gerar novos resultados 

cadastrais necessário as atividades desenvolvidas no 

departamento técnico das Administrações apoiando-se nas 

bases de dados alfanuméricas e, por conseguinte gerar uma 

nova informação nas tabelas de atributos. Com isso, a área de 

cadastro que é a principal beneficiária destes resultados 

consegue atender os citadinos de forma mais rápida cómoda, 

eficaz e atractiva. 

 

Exemplo 1- Adicionar Data Legalização dos lotes, no final 

salvar a pesquisa em uma nova SDF para poder se editar a 

data 

1- Peça um novo documento (Ctrl+N) e defina o sistema de 

coordenadas (ver passos para definir sistemas de 

coordenadas nas páginas 8 e 9), para este caso usa o 

sistemas UTM-33S como na Figura 62 
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Figura 62- Definição do sistema de Coordenadas 

 

2- Abrir as SDF Cadastro_Logradouro e Eixo_Ruas, 

apresentado na Figura 63 (ver passos para inserir SDF 

nas páginas 9-11) 



45 
Rosário Dilo ‐ Expression Builder no AutoCAD Map 3D 

Email: ramd401＠hotmail.com 

 
Figura 63- SDF aberto a ser usado durante o tutorial 

 

3- Seleccionar a Camada Cadastro_Logradouros na taskpane 

e escolher a opção Table 
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Figura 64 

 

4- Clicar a direita em um campo qualquer e ir em Create a 

Calculation realçado a zul na Figura 65 

 
Figura 65- Tabela de atributos  

 

5- Na caixa de diálogo Create a calculation da Figura 66 

altere o nome do campo em Name para Data_Legalização 

e no menu Data funtion escolher CurrentDate 
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Figura 66- Criação de expressão para um novo campo na tabela de atributos 

 

6- Clicar em validate no extremo inferior esquerdo da 

Figura 67 e em seguida ok 
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Figura 67 

 

Notamos que foi adicionado mais uma coluna (campo) a tabela 

de atributos com a data actual (definido no computador). Caso 

esta seja a data da legalização de todos os lotes é só salvar 

como uma nova SDF deformas que esta informação esteja 

armazenada na fonte do SDF salvo. Mas os dados das datas 

podem ser alterados e de uma forma mais cómoda ao abrir a 

nova SDF 

 

Salvar como uma nova SDF 

1- Clicar a direita na cada em questão (Cadstro_Logradouro) 

e escolher a opção Export layer Data to SDF 
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Figura 68- Exportação da camada (Layer) em uma SDF 

 

2- Localizar a pasta a ser armazenado os SDF, de um nome 

ao novo arquivo e clicar em Save 

 
Figura 69 
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Depois do SDF salvo, estamos em condições de usar o novo 

SDF para editar as datas de legalização caso necessário para 

tal: 

3- Pedir um novo documento (ctrl+N) e selecione o 

template (map2diso.dwt), Figura 70 

 
Figura 70- Escolha do template para trabalhar em SIG 

 

2- Faça Open, em seguida definir o sistema de Coordenadas 

(ver definição de sistemas de coordenadas da página 8 à 

9 mas, em vez de escolhermos LL84 vamos usar 

UTM84- 33S), ver Figura 71 



51 
Rosário Dilo ‐ Expression Builder no AutoCAD Map 3D 

Email: ramd401＠hotmail.com 

 
Figura 71-Definição do sistema de Coordenadas 

3- Salve este projeto com o Nome de Registros definitivos 

2015 em uma pasta com local apropriado (ver Figura 72) 

 
Figura 72 
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4- Importar o SDF salvo no exercício anterior (ver processo 

de importar SDF nas páginas 9 à 11) 

5- Abrir a tabela de atributos desta camada clicando a 

direita sobre a mesma e escolher a opção Show Data 

Table 

 
Figura 73- Aberta da tabela de atributos 

6- Roda a barra a baixo para a direita e verifique como ficou 

a data, verifique também que esta data pode ser editada 

da seguinte maneira: 

6.a- Clicar na linha de data do Sr. Rosario Martins e alterar 

a data de Legalização para 2-Abril de 2014 
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Figura 74- Edição da data de legalização na tabela de atributos 

 

6.b- Clicar fora da célula onde foi definida a data e a nova 

configuração da data ficará como na figura 75 
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Figura 75- Data de legalização do lote do Sr. Rosário Martins editado para 02 de Abril de 2014 

 

Exercício 2- Localizar os lotes que foram adquiridos depois de 

2010 e antes de 2014 

1- Clicar a direita sobre a camada Cadastro_Logradouro e 

escolha a opção Query to Filter Data... (Figura 76) 
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Figura 76- Abertura da caixa de diálogo para pesquisa 

 

2- Property / Data_Aquisição (Figura 77) 

 

Figura 77- Definindo a expressão (escolha da propriedade da tabela) 

 

 



56 
Rosário Dilo ‐ Expression Builder no AutoCAD Map 3D 

Email: ramd401＠hotmail.com 

3- A expressão completa será como na figura 78 

 
Figura 78- Expressão completa para localizara terrenos ocupados depois de 2010 e antes de 2014  

 

4- Clicar em Validate em seguida Ok, observe o resultado 

final, o programa deixa apenas na área de desenho os 

lotes ocupados nos anos de 2011, 2012 e 2013 

 

Figura 79- Terrenos ocupados nos anos de 2011, 2012 e 2013 
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Figura 80- Tabela de atributos dos terrenos ocupados depois de 2010 e antes de 2014 

 

Exemplo 3- Localização de terrenos vendidos em 2012 no 

valor de 125.000 Kz  

Existem terrenos vendidos em 2012 no valor de 125.000 Kz? 

 

1- Clicar a direita sobre a camada em estudo (na taskpane) 

e escolher a opção Query to Filter Data 
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Figura 81- Abertura da área para execução de pesquisa 

 

2- Construa a expressão como na Figura 82 

 

Figura 82‐ Expressão construída para pesquisar terrenos vendidos em 2010 no valor de 125.000 Kz 
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3- Clicar em Validate para terminar a busca, o resultado 

final é o apresentado na figura 83, observe como 

resultado final só um terreno foi vendido no ano de 2010 

no valor de 125000 Kz. 

4-  Abra a tabela de atributos para ver a informação do lote 

em questão (Figura 83) 

 

Figura 83- Visualização geográfica do terreno vendido em 2010 no valor de 125.000 Kz e a apresentação da 
tabela de atributos 
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Cont... 

Pelo número de páginas que o tutorial já atingiu, na próxima 

vez o material virá melhor organizado, com índice, paginação e 

capa com design. Haverá uma versão paga com mais capítulos 

num valor simbólico de 1000 Kz, e procurarei trabalhar com a 

TOPOGIS para ter uma versão impressa deste material, na 

versão impressa e o ebook pago, serão disponibilizados todos 

os dados geospaciais usado durante o tutorial para prática, 

ficheiros fdq (Feauture Source Query Files) das expressões 

criadas que podem simplesmente ser importados e editado 

caso necessário. 

 

Sugestões e críticas no email localizado no rodapé  

 

Até a próxima e bom proveito 

 

 

Rosário Dilo  


