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1. RESUMO 

O presente projeto de pesquisa visa a produção modular de um protótipo a ser 

utilizado em uma horta vertical, introduzindo a acessibilidade de produzir seu próprio 

alimento em casa. A pesquisa será desenvolvida em 3 etapas envolvendo pesquisa 

com ênfase em sistemas de encaixe e impressão, sendo posteriormente desenvolvido 

um protótipo para testes em uma impressora 3D, a produção dos moldes para 

produção da peça e a última etapa onde serão desenvolvidos testes de impacto e 

análise de mercado. O resultado final esperado é a criação e produção industrial da 

peça modulada. 

2. INTRODUÇÃO 

A horta vertical é uma forma de jardinagem que indicada para espaços pequenos, 

cada vez mais comuns na atualidade. A proposta vertical de jardinagem otimiza 

espaços e além da pratica ambiental, decora ambientes fechados sendo facilmente 

instalada em paredes e muros, outro benefício da prática é o estimulo a melhor 

nutrição e de forma mais variada, uma consequência direta dessa ação é diminuição 

de custos com esses alimentos. A proximidade com verde se torna um estimulo, 

principalmente para crianças, que podem se envolver na produção e no consumo 

desses alimentos. 

Durante a pesquisa serão desenvolvidos protótipo, no software SketchUp®, para 

testes que serão impressos a impressora 3D, sendo verificados erros e acertos do 

projeto na geometria e no sistema de encaixe. Quando definido a volumetria da peça 

a etapa de projeto de molde terá início. Os moldes serão produzidos em madeirite, e 

serão feitos testes de encaixe e moldes. E posteriormente a produção numa maior 

escala. 

O projeto será desenvolvido de forma modular sendo de fácil montagem e 

manutenção sendo de fácil adesão pelo público, possibilitando a produção em larga 

escala. 

3. OBJETIVOS 

Realizar pesquisa bibliográfica referente aos tipos de encaixe; 

Estudar e projetar uma peça tridimensional; 



Criar um protótipo de horta vertical. 

4. DESENVOLVIMENTO  

Na primeira etapa do processo houve uma pesquisa bibliográfica acerca da horta 

vertical e dos sistemas de encaixe que existem, e os que melhor se adaptariam a 

proposta aplicada. Os primeiros croquis formulando a volumetria foram criados e 

posteriormente começaram a ser testados através do software Sketch Up, onde os 

primeiros ajustes começaram a serem feitos e em seguida as primeiras peças 

começaram a ser impressas.  

O primeiro protótipo (em azul) possuía um design ainda bem cru e um sistema de 

encaixe lateral que permitia o encaixe entre eles e com o trilho que viria a ser instalado 

na parede. No entanto, o pequeno encaixe lateral não seria capaz de sustentar o peso 

da peça, e as camadas necessárias para bem-estar da planta. As dimensões do 

encaixe e da peça estavam desproporcionais ao seu tamanho, que levaram ao 

desenvolvimento do segundo protótipo (em branco), onde o próprio sistema de 

encaixe é o design da peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado final obtido na primeira fase de pesquisa é um protótipo possui o design 

simples, podendo ser utilizado unicamente ou em conjunto, de cores variadas. A 

possiblidade de encaixes se torna infinita, variando no sentido x e y, adequando-se a 

disponibilidade de espaço disponível do consumidor. 

Figura 1 - Primeiro e segundo protótipo impressos 

Fonte: Caroline Quadros Andrade, 2017 



Figura 2 – Resultado da primeira etapa de pesquisa e suas variadas formas de encaixe 

 

Fonte: Caroline Quadros Andrade, 2017 
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