




Transformar embalagens longa vida 
em objetos funcionais e com significado 
é um trabalho que a Hibrida desenvolve 
desde 2008 e que, agora, surge em uma 
série especial de cestas e bolsas. O 
resultado do que poderia ter ido parar 
no lixo, mas acabou por ganhar vida 
nova e útil, inspirou Joanna Sanglard 
a criar a coleção Tramas Longa Vida. 

Tramas Longa VIda
Essas tramas vão muito além da 
transformação de resíduos em si, 
representam diferentes cruzamentos 
culturais e a recuperação de pessoas 
e vidas em um mesmo objetivo: 
minimizar impactos no ambiente.

Observar melhor os resíduos que 
produzimos. Fazer uso inteligente de 
materiais, processos e técnicas de 
design. Misturar isso tudo a ideias, 
pessoas... E, claro, sensibilizar e 
conscientizar sobre a importância 
e as diversas possibilidades de 
reaproveitamento que existem. 

Quando alguém usa um produto 
feito a partir de resíduos, repensa 
o consumo diário e a quantidade 
de lixo que produz, buscando mais 
conteúdo e menos embalagem. 

Prolongar a vida. Dar vida longa 
às embalagens longa vida. 
Promover uma reflexão sobre 
consumo X produção de resíduos. 
São inúmeras as possibilidades... 
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16 x 15 x 17,5cm

KIT PARA BORDAR

Contém: cesto, linha, 
agulha, pegador de agulha 
e manual de instruções. 23



criação de joanna sanglard

joannahibrida@gmail.com
www.hibridabrasil.com
@hibridabrasil
#tramaslongavida

Intervenções com bordados feitas pelo 
Manitu Estúdio, de Renata Malachias, 
na coleção Tramas Longa Vida.

produção, edição de imagem, projeto 
gráfico e conteúdo por Coletivo casa 3.

Os pingentes de borboleta que acompanham 
as bolsas são da “A Passeio”, marca DA 
JÚLIA LAGE, Que também reutiliza materiais 
descartados na confecção de suas peças. 

SERÁ MESMO QUE TUDO 

QUE EU  CONSUMO PRECISA 

SER EMBALADO, ENLATADO, 

ENGARRAFADO,  PLASTIFICADO?

E O QUE ACONTECERÁ DEPOIS?

DE ONDE VEM E PRA ONDE VAI?




