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software livre
Software livre é geralmente gratuito. 

Mas muito mais importante, licenças de 
software livre garantem liberdades aos 
Usuários e garantem que essas liberdades 
não possam ser removidas.

Exemplos de licenças livres conhecidas são: 
GPL, LGPL, MIT ou BSD.



  

4 liberdades fundamentais:
1. A liberdade de usar o software 
Incondicionalmente: O uso não pode 
ser restrito por cadastros, pagamento, 
ou outros

2. A liberdade de estudar o código-fonte:
O código-fonte do software deve ser público
(open-source). Possibilidade de auditar o
software



  

4 liberdades fundamentais:
3. A liberdade de redistribuir o software:
Usuários tem o direito legal de redistribuir o
software, por exemplo para seus clientes.
Melhoramento da interoperabilidade.

4. A liberdade de modificar o software e de
publicar suas modificações. Dependendo da
licença usada, deve ou não adotar a mesma
Licença.



  

Geralmente:
- Software livre é gratuito
- Software livre é multi-plataforma (Windows,
   MacOS, Linux, Android…)
- Software livre é desenvolvido 
   colaborativamente por usuários
- Software livre não força você a atualizar, a
   comprar máquinas mais potente, etc
- Formatos de arquivos são abertos
- Arquivos antigos (e as vezes até arquivos 
   futuros!) continuam sendo suportados



  

FreeCAD

BlenderBIM



  

FreeCAD
https://freecad.org

Plataforma de modelagem 3D 
paramétrica, “genérica” (sem foco 
específico para alguma disciplina)

Foco na precisão



  



  
Ambiente BIM tradicional (ferramentas para
paredes, janelas, colunas,...)



  
Produção de desenhos 2D e extração de dados
do modelo



  
Alta compatibilidade com o formato IFC, 
Modelagem com sólidos e NURBS



  



  



  



  

BlenderBIM

https://blenderbim.org

Plataforma BIM completa, plugin para o
Blender (plataforma de modelagem 3D)

Foco no suporte nativo ao formato IFC



  



  
Modelagem usando as ferramentas do 
Blender



  

Produção de desenhos 2D automática, a
partir de arquivos IFC



  

O BlenderBIM abre e salva arquivos IFC
nativamente, sem conversão, sem perda de
dados.



  



  



  Homemaker



  Topologic



  QGIS



  Cadzinho



  

Tem muito, muito mais...

- https://osarch.org 

- https://bimlivre.org

- https://alternativeto.net  



  

Obrigado!

Yorik van Havre

https://yorik.uncreated.net 
@yorikvanhavre
yorik@uncreated.net 

(Estes slides amanhã no meu blog)
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