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Solução apresentada
A borracha para chinelo, é uma das matérias-primas para uso na fabricação de calçados,
sendo esse um produto que é muito procurado pela maior parte dos brasileiros.
Os chinelos são os tipos de calçados de maior preferência no Brasil, se tornando um item
indispensável principalmente em dias mais quentes e mais frescos, podendo combinar com
qualquer outra peça de roupa a caráter do dia -a – dia. Existem para todas as idades e
gostos, apresentando diversos design diferentes, podendo aproveitar e investir neste
produto.
Ainda assim, a produção de chinelos vem se tornando cada vez mais um ótimo negócio,
possibilitando a montagem do calçado ao comprar placas de borracha e tiras. A borracha
para confecção dos chinelos pode ser encontrada nos mais diversos tipos, tendo variedades
nas categorias de leveza e conforto, ainda também as que garantem uma melhor segurança
evitando possíveis machucados.
A borracha para o chinelo é uma combinação de borracha natural com látex, misturando
com Etil Vinil Acetato, como materiais. Popularmente é chamada de EVA para fabricação de
placas de chinelo. Materiais esses, que possuem uma ótima durabilidade, além de permitir o
uso em diversas ocasiões, levando conforto e beleza no quesito visual para modelos mais
despojados.
Por isso, com todo um bom cuidado com o material, um chinelo pode durar até seis meses
ou mais, já que sua matéria-prima foi planejada para sofrer grandes impactos e contato a
altas temperaturas, fora os desgastes de uso. Com isso é possível encontrar borrachas em
diversas cores, tamanhos e espessuras, tudo para o consumidor final escolha a estampa e o
tipo de chinelo que melhor se encaixe ao seu perfil.
Vale ressaltar que uma borracha de boa qualidade agrega mais valor ao produto,
potencializando sua vida útil e podendo usufruir de uma maior durabilidade e resistência.
Sendo compradas prontas, apenas necessitando do corte adequado no formato da sola para
montagem do calçado.
Lista de fornecedores
Chinelaria Produtos personalizados
Rua Padre Joviano, 213 – Tony (Justinópolis) – Ribeirão das Neves/ MG
CEP: 33930-540
Telefone: +55 (31) 3031-9791/ (31) 99189- 5079
E-mail: <chinelariaprodutospersonalizados@hotmail.com>
Site: < https://www.chineleria.com.br/>
Distribuidora Personal
Av. Mathias Lopes nº 89 A – Bairro Vila Galhardo – Nazaré Paulista – SP
CEP 12960 – 000
Telefone: + 55 (11) 4597-2082 / (11) 97518-4080/ (11) 97418 – 9219
E-mail: <vendas@distribuidorapersonal.com.br>
Site: < http://www.distribuidorapersonal.com.br/>
MisterL Máquinas Para a Fabricação de Chinelos
Rua Getulio vargas, Filho 433- Jabaquara – São Paulo – SP
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CEP: 04318- 030
Telefone: +55 (11) 5021-6605/ (11) 5021-4370/ (11)96537-3436/ (11) 98926-9841
E-mail: <misterl@misterl.com.br >
Site: < http://www.misterl.com.br/fabrica-borrachas-chinelos.html>
SandalMaq Tudo Para Chinelos e Sublimação
Av. Osíres S. Guimarães, 425 – Maringá – PR
CEP: 87047-200
Telefone: +55 (44) 99911- 4708
E-mail: <sac@sandalmaq.com.br>
Site: < https://www.sandalmaq.com.br/informacoes/fabrica-de-borrachas-de-chinelos>
SoloStocks
Av. Casa Grande, 334 – Jardim Portinari – Diadema – SP
CEP: 09961- 350
Site: < https://lester-equipamentos.solostocks.com.br/contato>
Conclusões e recomendações
A listagem fornecida representa apenas uma amostra dos fornecedores disponíveis de
borrachas para chinelos, relacionados a demanda consultados em páginas da internet. O
SBRT não tem qualquer responsabilidade pela idoneidade e veracidade das empresas ou
instituições e informações por elas fornecidas nem se responsabiliza pelos serviços a serem
prestados pelas instituições/profissionais listadas. A responsabilidade pela escolha, o
contato, o uso e a negação cabem totalmente ao cliente, já que o SBRT apenas efetua
indicações de fontes encontradas em provedores públicos de informação.
No banco de informações do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT) estão
disponíveis mais informações sobre o assunto com os seguintes códigos das respostas:
449, 976 e 23618. Disponível em: <http://sbrt.ibict.br/ >. Acesso 14 jan. 2022
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Etapas e equipamentos para a
fabricação de chinelos. Resposta elaborada por: BENDAZZ0LI, Caio, Sistema Integrado
de Respostas Técnicas – SIRT/UNESP, 2005. (Código da resposta: 449)
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Fabricação de sandália. Resposta
elaborada por: GOMES, Andréa, Instituto Euvaldo Lodi – IEL, 2005. (Código da resposta:
976)
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Fornecedores de borracha
ecológica para fabricação de chinelos. Resposta elaborada por: ODDONE, Danilo,
USP/DT (Agência USP de Inovação/ Disque-Tecnologia), 2012. (Código da resposta: 23618)
Fontes consultadas
CHINELARIA PRODUTOS PERSONALIZADOS. Quer produzir chinelos? confira nossa
promoção de placas de borrachas. Disponível em: < https://www.chineleria.com.br/>
Acesso 14 jan. 2022
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DECOR BLOG. Borracha para chinelos – o que é? pode usar eva? onde comprar?
Disponível em: < https://www.jcdecor.com.br/blog/borracha-para-chinelo/> Acesso 14 jan.
2022
DISTRIBUIDORA PERSONAL. Placas de eva para fabricação de chinelos. Disponível
em: < http://www.distribuidorapersonal.com.br/> Acesso 14 jan. 2022
MISTERL. Fábrica de borrachas de chinelos. Disponível em:
<http://www.misterl.com.br/index.php> Acesso 14 jan. 2022.
SANDALMAQ TUDO PARA CHINELOS E SUBILIMAÇÃO. Conheça mais da sandalmaq
máquina de fabricação de chinelos e sublimação. Disponível em:
<https://www.sandalmaq.com.br/informacoes/#> Acesso 14 jan. 2022
SOLOSTOCKS. Venda borracha chinelo no atacado/ Comprar borracha chinelo no
atacado. Disponível em: < https://www.solostocks.com.br/venda-produtos/borrachachinelo_b> Acesso 14 jan. 2022.
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