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 ● Por favor tuite com #FreeCAD

● Interrompa quando quiser

● Perdoe os erros de português 
(e as piadas prontas) 

● PDF desta palestra em  
http://yorik.uncreated.net

http://yorik.uncreated.net/


  

Yorik van Havre

● Arquiteto (de casas, não de 
informação!), e um dos 

desenvolvedores do FreeCAD

● http://yorik.uncreated.net

● yorik@uncreated.net

● @yorikvanhavre

http://yorik.uncreated.net/
mailto:yorik@uncreated.net


  http://www.uncreated.nethttp://www.uncreated.net



  

O que é o FreeCAD

● Aplicativo de modelagem 3D

● Software livre (licença LGPL):
Gratuito, aberto, comunidade

muito dinâmica

● Multiplataforma (Mac, 
Windows, Linux)



  

● Feito para modelar “qualquer coisa 
para ser construído no mundo real”

● Muito foco na precisão, dimensões 
reais, padrões

● Paramétrico (a forma dos objetos é 
controlada por parâmetros, como 

“Altura” ou  “Largura”). Isso permite
modificações fáceis depois.



  

● Multiparadigma (serve para muitos 
tipos de uso: impressão 3D, 
engenharia, arquitetura,…)

● Desenvolvido por uma comunidade 
de programadores, usuários e outros 

apaixonados

● Python: Fácil de extender, modificar, 
escrever scripts, etc.
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Bancadas genéricas

● Draft: ferramentas genéricas 2D 
(linha, retângulo, etc) e modificação 
geral (deslocamento, rotação, etc)

● Part: ferramentas genéricas 3D 
(cubo, esfera, etc) e operações 

boolianas (união, subtração, 
interseção)



  



  



  

Design para impressão 3D

● Sketcher : desenho 2D paramétrico 
(com restrições: comprimento, 

ângulo, distância, etc)

● Design de peças: ferramentas de 
modelagem 3D baseado no Sketcher, 

sempre produz sólidos



  



  



  

Arquitetura e BIM

● Modelagem para BIM: objetos 
paramétricos com semântica correta 
(parede, janela, etc) e quantidades 

medíveis

● Diálogo com aplicações BIM 
comerciais (Revit, ArchiCAD, etc) via 

IFC, geração de desenhos 2D



  



  



  



  

Impressão 2D

● Drawing: coloca vistas 2D dos 
objetos em uma página

● Drawing Dimensioning: adiciona 
cotas, anotações, símbolos, etc

● Exporta para SVG e DXF/DWG



  



  

Outros

● FEM: Cálculo de esforços internos 
e deformações

● Spreadsheet: Planilhas

● Raytracing: produção de imagens 
realistas



  



  



  



  

Para já

● Assembly: vínculos e restrições 
entre objetos diferentes (já temos o 

Assembly2!)

● Path: Produção de caminhos 
GCode para máquinas CNC  (já 

funciona!)

● Lista de addons crescendo



  



  



  

Python

● O FreeCAD é programado em C++, 
mas o python é usado em todo lugar

● Python é super fácil de aprender

● FreeCAD mostra o tempo todo o 
código python sendo executado (a 

gente acaba aprendendo sem querer)



  

http://www.freecadweb.org

● Homepage com downloads, etc

● Documentação (wiki)

● Forum MUITO legal ( ← vá la! )

● Bug tracker

http://www.freecadweb.org/


  

Participe!

● Precisamos de gente na seção em 
português do forum!

● Ajude a traduzir a documentação 
(ótima maneira de aprender)

● Use, recomende, publique dicas, 
vídeos, tutoriais, etc.



  

Obrigado!

http://yorik.uncreated.net
@yorikvanhavre
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