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RESUMO 
 
 

A presente proposta visou o desenvolvimento de um negócio que explore comercialmente o 
segmento de cabos de ferramentas, tais como enxadas, enxadões, cavadeiras, etc., em 
madeira plástica, no caso um composto de polipropileno com palha de arroz. O composto de 
madeira plástica com 60% de PP e 40% de palha de arroz, denominado RizoPlast possui as 
características físicas semelhantes a da madeira do Ipê. No estado da arte de cabos de 
ferramentas no Brasil típicas de trabalhadores rurais, como no caso cabos de enxada, 
enxadão, rastelo, vanca, cavadeira, martelo, machado, foice, etc., observou-se que existem as 
naturais e as de eucalipto torneado. Em pesquisa com cerca de 1.000 trabalhadores rurais, da 
área de construção civil, garis e os do serviço de jardinagem público, privado e autônomo, 
solicitando-os que indicassem sobre a preferência, e cerca de 90% preferiram as naturais, 
cortadas no mato. Os trabalhadores alegaram que as do mato não quebram por cisalhamento 
tanto quanto as de eucalipto torneado, pois o cabo de eucalipto o seu torneamento não segue 
ao longo dos veios de lignina e acaba fragilizando a peça na torção e flexão. Os naturais 
cortados no mato, hoje segundo a legislação brasileira é proibido, pois estimula o 
desmatamento seletivo e tem causado grande impacto no cerrado e campos brasileiros, 
espécies como o angico, o pau ferro e o pau marfin, estão quase que extintas, pois devido ao 
crescimento lento foram ao longo de centenas de anos retiradas sem a possibilidade de 
recuperação. Ao estudar sobre a possibilidade de aproveitamento de palha de arroz no Vale do 
Paraíba SP, um material que na região as vezes acaba por se transformar em passivo 
ambiental devido ao volume produzido e a quantidade de sílica presente na composição. 
Verificou-se que quando se prepara um composto termoplástico a base de polipropileno (PP) 
oriundo do lixo urbano e do resíduo industrial, 60% com 40% de palha de arroz, a peça 
extrudada e intrudada na forma de perfil cilindrico apresentou excelentes características para 
substituir os cabos naturais com vantagens ambientais e físicas em relação aos de eucalipto. o 
exterior peças em madeira plástica, ou seja a utilização de um termoplástico como matriz e de 
uma fibra como reforço é muito difundido e utilizado com excelentes resultados pois esse tipo 
de material pode ser reciclado e reciclavel. É comum cercas decks e arquibancadas em 
madeira plástica devido a sua resistência física e a interpéries. pós pesquisa informal junto a 
contatos na região de Taubaté no Vale do Paraiba, foi estimado que a demanda por cabos de 
enxada e enxadão na região atendida pelas lojas formais e informais próximas ao Mercado 
Municipal de Taubaté é de por mês são comercializados cerca de 15.000 cabos de ferramenta 
e quase 5.000 são naturais obtidas impactando o ambiente. 


