
RESÍDUOS
TRANSFORMANDO

EM

OPORTUNIDADES



A designer Luciana Galeão trabalha na solução do

problema de descarte de resíduos sólidos, através do

reaproveitamento, utilizando a fusão entre criação em

design de moda, gestão, pesquisa de matérias primas

recicláveis e o empreendedorismo social. 

Há 20 anos desenvolve pesquisas sobre matérias primas

alternativas, sendo uma das pioneiras no Brasil em operar

nos moldes conceituados como Economia Circular e

soluções de Upcycling, com ênfase em Design Circular

voltado para produtos sustentáveis com grande valor

agregado.

LUCIANA

GALEÃO



DESENVOLVEMOS UMA METODOLOGIA ÚNICA PARA

MODELAGEM E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COM

BASE EM RESÍDUOS RECICLÁVEIS.

Desde de 2010 estamos ajudando instituições sociais e empresas privadas a

desenvolver diversos projetos e atividades relacionadas à sustentabilidade, usando

como plataforma os resíduos sólidos recicláveis com foco em transformá-los em

objetos de design com alto poder de comercialização.

O QUE FAZEMOS



AÇÕES

Projetos socioambientais com foco no

empreendedorismo inclusivo e reaproveitamento de

resíduos

Soluções em design para diferentes resíduos 

Cursos e consultorias 

Capacitação em Design de Produtos e Gestão de

Processos

Produção de conteúdo para mídia digital

Gestão de lojas sociais



Nossas soluções de upcycling já renderam cases

empresariais e industriais capazes de promover

reflexões e impactos socioambientais em ações de

diversas empresas como: JFS, ODEBRECHT,

BRASKEM, MONSANTO, BATTRE, ADEMI, FORD,

JONHSON, PIRELLI, entre outras.

CASES



Entre 2011 e 2019 foram desenvolvidas linhas

de produtos produzidas a partir do

reaproveitamento de resíduos, principalmente

de uniformes descartados pela construção

civil. A renda dos produtos foi revertida para a  

Instituição e fomentou ações de arte

educação com jovens em situação de risco.

Como estratégia de venda, foi desenvolvida

uma linha de utilitários direcionada para a

venda em varejo aos turistas e soteropolitanos.

Em outra frente, focamos a venda em atacado

para grupos coorporativos, como estratégia

para a sazonalidade do turismo do Pelourinho,

tradicional bairro turístico.

PROJETO AXÉ



300 mil
UNIFORMES REUTIL IZADOS EM 8 ANOS

500 metros
DE FORRO DE CONTEINER REUTIL IZADOS



PARCEIROS

Odebrecht, Arena Fonte Nova, JF Steel, Monsanto, Ford, Ademi – Ba, Braskem

PRODUÇÃO DAS PEÇAS



Linha de gifts corporativos e desfile de

uma coleção de vestidos em parceria com

Odebrecht e Arena Fonte Nova.

Essas ações fizeram parte do projeto

desenvolvido com o Projeto Axé.

ODEBRECHT







Entre 2013 e 2014 foram capacitadas mães de

jovens em situações de vulnerabilidade em

uma ação de educação e inclusão social de

crianças e jovens do Centro Histórico de

Salvador.

As oficinas de capacitação foram

direcionadas para o desenvolvimento de

mochilas sustentáveis em parceria com a Ford.

As estampas das mochilas são desenhos dos

jovens educandos inspirados no centenário do

poeta Vinícius de Moraes

FORD FOUNDATION



25 mil
UNIFORMES REUTIL IZADOS

10 mil
MOCHILAS

As mochilas escolares produzidas no projeto em parceria com o Projeto Axé e a

Fundação Ford foram distribuídas em 10 escolas públicas pela patrocinadora Ford

e a Prefeitura de Camaçari, contendo diversos materiais escolares.



2014-2015 | As ações da parceria com o Projeto

Axé continuaram ganhando destaque e

abrangência a convite da empresa Battre -

BahiaTratamento e Transferência de Resíduos ,

uma das empresas da Multinacional Solví. 

Realizamos um trabalho com um grupo de

mulheres da comunidade de Nova Esperança

que culminou com a exposição em uma loja

cedida pelo Salvador Shopping entre os meses

de dezembro e fevereiro de 2015. 

COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA





CAPACITAÇÃO

Capacitamos 40 mulheres da comunidade,

através do curso “Olhar Criativo Sustentável“,

gerando também ações de acesso ao

mercado. Desenvolvemos de uma coleção de

acessórios, linhas de gifts e produtos

coorporativos para Battre, Ademi-Ba,loja

Paradoxus, Sebrae-ba, Fieb.

20 mil
GARRAFAS PET

10 mil
EMBALAGENS TETRA PAK

UNIFORMES
+



200 jovens da Escola Municipal Catú de

Abrantes e 20 jovens do Instituto Comvida

participaram do curso de capacitação " Olhar

Criativo Sustentável", desenvolveram linhas de

produtos reutilizando o resíduo da talisca e

organizaram um desfile sustentável na escola

Catú de Abrantes. 

COMUNIDADE CATU DE ABRANTES



INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Instituto Comvida e Escola Municipal Catú de

Abrantes.

EMPRESA PARCEIRA
Ademi-BA

PRODUTOS
Linha de gifts corporativos

RESÍDUO
“Talisca” talo da folha da palmeira do dendê e

uniformes descartados da construção civil e

banners



Em parceria com a comunidade Nova

Esperança foram desenvolvidos brindes

sustentáveis, reutilizando copos

descartávies de água higienizados e

uniformes reaproveitados de

funcionários da Embasa.

EMBASA



1200 copos descartáveis de água foram transformados em 1.200 aromatizadores

que geraram renda para o coletivo Design Sustentável de Comunidade Nova

Esperança. 



30 mulheres da Comunicada Morro da Sereia

no Rio Vermelho em Salvador participaram de

ações de formação e colaboram na criação de

um desfile no Barra Fashion

COMUNIDADE MORRO DA SEREIA



AÇÕES
6 meses de capacitação e contratação de

mulheres da comunidade para confecção dos

produtos

PRODUTOS
5.000 flores de tecidos distribuídas em ações de

da Johnson & Johnson no Carnaval de Salvador.

As ações no Morro da Sereia tiveram

patrocínio da Johnson & Johnson que financiou

as ações de formação e adquiriu 5000 gifts

corporativos.



30 mulheres do Bairro da Paz, Itapuã e

Comunidades do entorno da Fundação

Harmonia participaram de um projeto de

capacitação que resultou na produção

de bolsas feitas com cestaria de

material reutilizado.

GRUPO DIVINO SUSTENTÁVEL -
BAIRRO DA PAZ



INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Grupo Divido Sustentável e Fundação Harmonia

EMPRESA PARCEIRA
Ademi-BA

PRODUTOS
Bolsas produzidas com cestaria tecida a partir de

papel jornal

RESÍDUO
8 mil folhas de papel jornal



Em parceira com o Instituto OYA, 40 mulheres

do Bairro de Pirajá receberam capacitação

para trabalhar com resíduos têxteis que

resultaram em peças e adereços para o

Cortejo Afro. 

CORTEJO AFRO

EMPRESA PARCEIRA
COELBA



INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Coopertêxtil e Instituto ACM

EMPRESA PARCEIRA
BRASKEM

PRODUTOS
Bolsas e chinelos produzidos com reuso de

materiais

RESÍDUO
20 quilos de lonas de banner

COOPERTÊXTIL



Em 2011, Luciana Galeão recebeu o

Prêmio Barra Mulher, uma

homenagem do Shopping Barra às

mulheres baianas que inovam e

fazem a diferença em suas áreas de

atuação. 

PRÊMIO



Em 2012, a Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil

premiou o trabalho de design sustentável de Luciana Galeão, que aliado ao

modelo de negócios, representa a capacidade de inovação dos empreendedores

brasileiros

PRÊMIO



E-MAIL

carvalhogaleao@gmail.com

TELEFONE / WHATSAPP

71 99954-3790

lucianagaleo.com.br

CONTATO


