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Prefácio
Foi em uma visita técnica, em uma manhã de novembro de 2017,
em que eu abria mais uma concorrência de obra civil, que eu
conheci a Duomo e a E+Office (antiga Engeoffice).
Com 15 anos na área de Facility management, eu já tinha cruzado
com a Duomo em algumas concorrências, mas foi naquele dia que
eu conheci o Léo e o David.
A visita técnica é uma etapa importante do processo de
concorrência, quando o projeto é apresentado no local da
construção e as dúvidas são levantadas e esclarecidas.
Embora seja o momento para a formulação das propostas, as
dificuldades são sempre mais enaltecidas do que as soluções dos
projetos.

Preface
Como profissional de Facility management entendo que os
ambientes de trabalho promovem melhor convivência entre as
pessoas, deixando-as mais felizes, criativas, sociáveis e produtivas.
Por isso é tão importante que o projeto arquitetônico esteja atento
aos detalhes e sempre com foco nas pessoas.
E como é bom existirem empresas que ao assinarem um contrato
de prestação de serviços, migram na mesma hora para o lado da
empresa contratante fechando uma parceria sem medir esforços
para que o propósito comum seja atingido... E assim é a D+E.

Uma apresentação desenhada para o meu projeto e não uma
solução pronta que se ajustaria a minha necessidade.
A D+E não somente ganhou a concorrência mas a minha admiração
profissional.
Foram muitos cafés aonde eram discutidas melhorias contínuas
do projeto, e muitos outros, em que comemorávamos cada etapa
bem sucedida que era concluída!
Um projeto leve! Foi a primeira obra da minha carreira que as
alegrias superaram de longe as adversidades, que sempre ocorrem
em toda obra .
E o resultado final não poderia ser diferente: Um projeto
minunciosamente bem executado pela D+E (Duomo e E+Office)
e muito elogiado pelos colaboradores em razão da funcionalidade
dos ambientes construídos.
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With 15 years in the Facility management area, I had already
crossed paths with Duomo in some biddings, but it was on that
day that I met Léo and David.
The technical visit is an important step in the bidding process when
the project is presented at the build site and doubts are raised and
clarified.

Hoje estar aqui, tendo essa oportunidade de participar da história
da D+E, que eu tanto admiro e que tenho o maior respeito, é uma
HONRA.

Although it is time to formulate proposals, the difficulties are
always more exalted than the projects solutions.

Parabéns pelos 20 anos e pela parceria! Que venham +20!

But that technical visit was different from all the others that I led.

Mas aquela visita técnica foi diferente de todas as outras que eu
liderei.
Léo e o David apresentaram uma solução de execução e entregas
em etapas, que atenderia o cronograma sem comprometer a
qualidade, em um discurso totalmente focado nas especificidades
daquele projeto.

It was on a technical visit, on a morning in November 2017, when I
was opening another civil works bidding, that I met Duomo and E
+ Office (old Engeoffice).

Luciane Bacellar
Facilities, Office Management & Agile Workplace
Cliente D+E em 2017/18 obra Schlumberger Edifício Ventura

And how good it is that there are companies that, when signing
a service provision contract, migrate immediately to the side of
the contracting company, closing a partnership without measuring
efforts so that the common purpose is achieved ... And so, it is D
+ E.
Today being here, having this opportunity to participate in the
history of D + E, which I admire so much and which I have the most
respect for, is an HONOR.
Congratulations on the 20 years and the partnership! Let them
come +20!
Luciane Bacellar
Facilities, Office Management & Agile Workplace
Client D + E in 2017/18 project Schlumberger Ventura Building

Léo and David presented a solution for execution and deliveries
in stages, which would meet the schedule without quality
compromising, in a speech totally focused on the project specifics.
A presentation designed for my project and not a ready-made
solution that would fit my need.
D + E not only won the competition but my professional admiration.
There were many coffees where continuous improvements of the
project were discussed, and many others, where we celebrated
each successful stage that was completed!
A lightweight project! It was the first work of my career that joys
far outweighed adversities, which always occur in every built.
And the result could not be different: A project minutely well
executed by D + E (Duomo and E + Office) and highly praised by
employees due to the functionality of the built environments.
As a Facility management professional, I understand that work
environments promote better coexistence between people, making
them happier, more creative, sociable, and productive. That is why
it is so important that the architectural design is attentive to details
and always focused on people.

Timelapse
Primeira fase da obra
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Introdução

Introduction

Começo esse texto pedindo desculpas. Deveria te dar as boas-vindas

Ao nos entregar as chaves de um ambiente, o cliente entrega

a este livro de uma maneira mais editorial - o que não combina nem

também expectativas, objetivos, e sonhos de uma vida inteira. Não

comigo e nem com a DUOMO. Nós não somos editoriais ou formais.

seremos nós que vamos estragar esses sonhos. Pelo contrário.

Nós somos gente. E, por sermos gente, é justo que este prefácio seja

Entendendo que todos do processo são parte dele e estão,

em primeira pessoa, e que os dedos permitam que o coração fale

igualmente, no mesmo pé de responsabilidade, o abraço se torna

mais alto do que a razão.

coletivo. E a entrega, também.

São 20 anos vivendo diariamente a construção de processos. 20

Só que montar uma equipe com esse estado de espírito não é

anos convivendo com gente e transformando ambientes que serão

fácil. Batemos cabeça muitas vezes, mas nunca desistimos da

habitados por tantas histórias. Pra mim, é impossível que o projeto

busca. Nós merecíamos esse bem estar, e o cliente, mais ainda.

e a execução não sejam ao menos um capítulo do que será contado

Apenas assim é possível individualizar cada um deles, olhar

ali depois da entrega das chaves. Por isso fazemos desse afã uma

diretamente para suas necessidades e atendê-las de modo que

ponte para conectar pessoas, porque pessoas são seres realizadores.

ele sinta nosso envolvimento no seu sonho particular. Para tanto,

Pessoas ficam na história.

não nos interessa a produção em escala. A gente curte o passo a
passo, o cola dali, pinta daqui... o artesanal. Não produzimos em

Desde o início da DUOMO, em 2001, isso ficou muito claro:

volume, e sim em qualidade.

precisamos da troca de olhares, apertos de mão, abraços e muita
parceria. Durante a pandemia do coronavírus, me deparei com um

Em 2012, entre buscas para parceria na área de execução,

artigo que resumia, em termos técnicos, todos os fundamentos que

esbarramos com a E+Office (antiga Engeoffice). Deu match! Duas

buscamos nesses 20 anos (QR-code ao lado). A vontade era copiar,

empresas com filosofias e perfis idênticos. Equipes com o mesmo

colar e assinar embaixo desse texto, o que não seria correto, nem

espírito e garra. Sócios que poderiam ter sido sócios há anos.

original. Mas resolvi dividir com você desta forma para abordar um

Nós com o papel, eles com o concreto. Não dava pra negar as

dos tópicos mais importantes: a fidelidade.

evidências: era preciso unir forças e competências.

Como eu disse, a DUOMO nasceu em 2001 e por acaso. Do primeiro

Este livro celebra essa parceria fiel e única. Um trabalho que nos

e único projeto, fomos caminhando aos poucos até a formalização

traz, acima de tudo, alegria. São 20 anos de DUOMO. 20 anos de

no ano seguinte. Foi um período difícil, como é o começo da maioria

E+Office. 10 anos juntos. Estoura o champagne, dispara o papel

das empresas, mas em 2004 conquistamos um ótimo cliente que

picado. Esta é a D+E Soluções em Turnkey.

foi primordial para nossa afirmação no mercado. Veja, usei o verbo
“conquistar” porque é o melhor que se aplica aqui. Cada cliente é uma

Leonardo Villela

conquista. Cada cliente é uma parte importante da nossa trajetória e

com colaboração de Nina Ramos

merece estar onde está.
Este primeiro grande cliente está conosco até hoje. Nós e ele, com
a caneta na mão, ideias na cabeça e a vontade híbrida de caminhar
juntos. O resultado de sucesso dessa parceria deixou muito claro
qual caminho seguir. Conseguimos perceber em nós a competência

I begin this text apologizing. I should welcome you to this book in
a more editorial way - which does not suit me or DUOMO. We are
not editorial or formal. We are people. And, as we are people, it is
fair that this preface is in the first person, and that the fingers allow
the heart to speak louder than reason.

By giving us the keys of an environment, the client also delivers
expectations, goals, and lifetime dreams. We will not be the ones to
spoil these dreams. On the contrary. Understanding that everyone
in the process is part of it and are, equally, on the same footing of
responsibility, the embrace becomes collective. And the delivery, too.

There are 20 years living daily in the construction of processes.
There are 20 years spending time with people and transforming
environments that will be inhabited by so many stories. For me, it
is impossible that the project and the execution are not at least a
chapter of what will be told there after handing over the keys. That
is why we make this work a bridge to connect people, because
people are realizing beings. People stay in history.

But building a team with this state of mind is not easy. We hit our heads
many times, but we never gave up on the search. We deserved that
well-being, and the client, even more. Only in this way is it possible to
individualize each one of them, look directly at their needs and meet
them so that he feels our involvement in his particular dream. For
that, we are not interested in scale production. We enjoy the step by
step, the glue from there, paint from here ... the craft production. We
do not produce in volume, but in quality.

Since the beginning of DUOMO, in 2001, this has become very
clear: we need an exchange of looks, handshakes, hugs and a lot
of partnership. During the coronavirus pandemic, I came across an
article that summarized, in technical terms, all the fundamentals
that we sought in these 20 years (QR-code beside). The desire was
to copy, paste and sign under this text, which would not be correct
or original. But I decided to share with you this way to address one
of the most important topics: loyalty.
As I said, DUOMO was born in 2001 and by chance. From the first
and only project, we went slowly until we formalized the following
year. It was a difficult period, as the beginning of most companies,
but in 2004 we conquered a great client who was essential to our
affirmation in the market. See, I used the verb “conquer” because
it is the best that applies here. Each client is an achievement. Each
client is an important part of our trajectory and deserves to be
where he is.

In 2012, between searches for partnership in the execution area, we
came up against E + Office (former Engeoffice). It was a match! Two
companies with identical philosophies and profiles. Teams with the
same spirit and determination. Partners who could have been partners
years ago. We with the paper, they with the concrete. There was no
denying the evidence: it was necessary to join forces and skills.
This book celebrates that faithful and unique partnership. A job that
brings us, above all, joy. It is 20 years of DUOMO. It is 20 years of
E+Office. It is 10 years together. Pop the champagne, rocket
the shredded paper. This is
D+E Turnkey Solutions.
Leonardo Villela
feat Nina Ramos

This first major client is still with us today. Us and him, with the pen
in hand, ideas in the head and the hybrid desire to walk together.
The successful outcome of this partnership made it very clear
which way to go. We are able to perceive in us the competence
to change our view on the stressful and traumatic process of a
construction in an environment of well-being and collectivity, which
is only possible with the loyalty of partners - be they suppliers,
employees, clients. This has become our focal point.

de mudar o olhar sobre o processo estressante e traumático de
uma obra em um ambiente de bem estar e coletividade, o que só é
possível com a fidelização de parceiros - sejam eles fornecedores,

Fidelização

funcionários, clientes. Esse se tornou o nosso ponto focal.
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Conheça neste artigo um
pouco mais sobre o modelo
D+E Turn Key
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SCOR 2021

Rio de Janeiro, RJ
450 m2
Projeto Executivo de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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WEBEDIA 2021

Rio de Janeiro, RJ
900 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Veja playlist do andamento
desta obra em time-lapse
no nosso canal do Youtube
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RSM 2021
Rio de Janeiro, RJ
1.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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A Duomo Architectura recebeu em 2021 o Certificado
de conclusão do Curso de Formação Continuada da
NeuroArq Academy. Transformamos o projeto deste
Coworking, que estava em desenvolvimento no
escritório, em Trabalho de Conclusão Final do Curso.
Desta forma podemos aplicar diversos conceitos
de Neurociência aplicada a Arquitetura e Design
Biofilico.

COWORK 2021

In 2021 Duomo Architectura received the Certificate
of Completion of the Continuing Education Course at
the NeuroArq Academy. We transformed the project
of this Coworking, which was under development
in the office, in Work of Final Conclusion of the
Course. In this way, we can apply several concepts
of Neuroscience applied to Architecture and Biophilic
Design.

Rio de Janeiro, RJ
300 m2
Projeto de Arquitetura
Architecture Design
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Entenda nesta
entrevista os conceitos
de NeuroArq aplicados
neste projeto
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MARKETPLACE
FINANCEIRO 2020

Rio de Janeiro, RJ
1.200 m2
Projeto Conceitual de Arquitetura
Conceptual Architecture Design
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ALTERA 2020

Rio de Janeiro, RJ
1.200 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Faça um Tour Virtual
em 360º neste link
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Veja playlist dos filmes
da obra e do escritório
pronto no nosso canal
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Curta o Render Interativo
em 360º apresentado
ao cliente na etapa de
projeto
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GAS BRIDGE 2020

Neste projeto o cliente alugou um imovel praticamente pronto
e mobiliado, porém com uma área livre para pequena expansão.
Nesta área foi projetada instalações mais contemporâneas que
se adequassem as funções da empresa. Sala de diretoria com
flexibilidade de layout, conjunto de plataformas para futura
expansão ou uso como “hot seat” e um phone booth.

In this project the client rent a property practically ready and
furnished, but with a free area for small expansion. In this area
more contenporary facilities were designed to fit the functions of
the company. Boarding room with layout flexibility, platform set for
future expansion or use as a “hot seat” and a phone booth.

Rio de Janeiro, RJ
250 m2
Modernização das instalações com alteração de layout.
Modernization of facilities with change
of layout.
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EDF RENEWABLES

2020

Rio de Janeiro, RJ
1.200 m2
Projeto de Arquitetura – Alteração
Layout
Gerenciamento de Obras
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS

A demanda por alterações e adequações de
layout em obras recém entregues é frequente.
Neste caso, um ano após a conclusão do projeto
original, o cliente precisou de uma pequena
expansão. Todas as intervençõs que permitiram
o acréscimo de 24 estações de trabalho foram
realizadas durante um feriado prolongado.

Demand for layout changes and adjustments in
newly delivered works is frequent. In this case,
one year after completing the original project,
the client had to expand. All interventions that
allowed the addition of 24 work stations were
performed during an extended holiday.
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BW OFFSHORE

2020

Rio de Janeiro, RJ
600 m2
Expansão 8º andar
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TURN
KEY
8th floor expansion
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Veja filme da etapa de
demolição em nosso
canal do Youtube

Curta o resultado da obra
pronta neste filme
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MARELLI 2020
Rio de Janeiro, RJ
250 m2
Projeto de Arquitetura
Architecture Design
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EQUINOR 2020
Rio de Janeiro, RJ
3.500 m2
Expansão 3º e 6º andares
Projeto de Arquitetura
3rd and 6th floors expansion
Architecture Design
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ENGRAVIDA

2020

Rio de Janeiro, RJ
550 m2
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TURN
KEY
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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EVO 2019

Rio de Janeiro, RJ
800 m2
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TURN
KEY
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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SINOCHEM 2019
Rio de Janeiro, RJ
700 m2
Modernização das instalações com
alteração de layout
Projeto Conceitual de Arquitetura
Modernization of facilities with change
of layout
Conceptual Architecture Design

Seguindo uma tendência de mercado muito presente, projetos
que visam a modernização de escritórios fazem parte do cotidiano
da Duomo nos últimos anos. São ambientes que têm como
objetivo a integração, a colaboração e o bem estar das equipes
que usufruem deles. Por serem demandas que nasceram no
contexto pós-crise, a economia de recursos é um forte balizador
do projeto. A Duomo trabalha com intervenções pontuais para
alterar de forma significativa mais do que o ambiente físico, mas
também o “estado de espírito” do escritório.

Following a very present market trend, projects that aimed
at modernizing offices have been part of Duomo’s daily life in
recent years. These are environments that aim at the integration,
collaboration and well-being of the teams that benefit from them.
Because they are demands that were born in the post-crisis
context, saving resources is a strong marker of the project. Duomo
works with punctual interventions to significantly change more
than the physical environment, but also the “state of mind” of the
office.
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WARTSILA

2019

Rio de Janeiro, RJ
1.500 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS

82

83

84

85

86

87

88

89

EMPRESA DE
PUBLICIDADE 2019

Uma demanda recente que tem surgido no mercado é o chamado
“projeto conceitual” ou “design concept”. Para facilitar a visualização
e entendimento da parte técnica, de custos, ou decorativa, nós
montamos um estudo - com test fit e renders dos principais ambientes
- apresentando a concepção geral e todas as informações importantes
para que o cliente esteja por dentro do projeto.

Rio de Janeiro, RJ
1.500 m2
Estudo de viabilidade para ocupação de
galpão no Boulevard Olimpico
Projeto Conceitual de Arquitetura

A recent demand that has appeared on the market is the so-called
“conceptual project” or “design concept”. To facilitate the visualization
and technical understanding, cost, or decorative part, we set up a study
- with test fit and renders of the main environments - presenting the
general conception and all the important information for the client to be
aware of the project.

Feasibility study for the occupation of a
warehouse on Boulevard Olimpico
Conceptual Architecture Design
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SWEDISH MATCH 2019

Curitiba, Paraná
600 m2
RETROFIT Prédio Fábrica
Projeto de Arquitetura
RETROFIT Factory Building
Architecture Design
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Fachada existente
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DNV 2019

Seguindo uma tendência de mercado muito presente, projetos que visam a
modernização de escritórios fazem parte do cotidiano da Duomo nos últimos
anos. São ambientes que têm como objetivo a integração, a colaboração
e o bem estar das equipes que usufruem deles. Por serem demandas que
nasceram no contexto pós-crise, a economia de recursos é um forte balizador
do projeto.
A Duomo trabalha com intervenções pontuais para alterar de forma
significativa mais do que o ambiente físico, mas também o “estado de
espírito” do escritório.

Following a very present market trend, projects that aimed at modernizing
offices have been part of Duomo’s daily life in recent years.These are
environments that aim at the integration, collaboration and well-being of the
teams that benefit from them.
Because they are demands that were born in the post-crisis context, saving
resources is a strong marker of the project. Duomo works with punctual
interventions to significantly change more than the physical environment, but
also the “state of mind” of the office.

Rio de Janeiro, RJ
1.800 m2
Modernização das instalações com
alteração de layout
Projeto Conceitual de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
Modernization of facilities with change
of layout
Conceptual Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
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Curta a execução do grafite
registrado neste time-lapse
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EMPRESA ALEMÃ DE
EXPLORAÇÃO DE ÓLEO E
GÁS 2019
Rio de Janeiro, RJ
800 m2
Projeto Conceitual de Arquitetura
Conceptual Architecture Design

Uma demanda recente que tem surgido no
mercado é o chamado “projeto conceitual” ou
“design concept”. Para facilitar a visualização
e entendimento da parte técnica, de custos, ou
decorativa, nós montamos um estudo - com
test fit e renders dos principais ambientes apresentando a concepção geral e todas as
informações importantes para que o cliente
esteja por dentro do projeto.

A recent demand that has appeared on the
market is the so-called “conceptual project” or
“design concept”. To facilitate the visualization
and technical understanding, cost, or
decorative part, we set up a study - with test
fit and renders of the main environments presenting the general conception and all
the important information for the client to be
aware of the project.
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MAPLE BEAR 2019
BAMBINA

Rio de Janeiro, RJ
2.300 m2
Retrofit de Casario existente e
Construção de Edifício Adjacente
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações de Interiores
Retrofit of existing houses and
construction of adjacent building
Construction Management
Interiors Construction and facilities

110

111

112

113

Vejam o resultado final
das unidades da Maple
Bear em Botafogo

114

115

Curta o time-lapse da
montagem da estrutura
metálica do anexo da
Maple Bear Bambina
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ECOPETROL 2019

Rio de Janeiro, RJ
800 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Curta neste filme o
resultado desta obra
concluída
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Veja o andamento desta
obra em time-lapse no
nosso canal do Youtube
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EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA 2019

Rio de Janeiro, RJ
3.500 m2
Modernização das instalações com
alteração de layout
Projeto Conceitual de Arquitetura
Modernization of facilities with change
of layout
Conceptual Architecture Design
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129
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RADIO HOLLAND 2019

Rio de Janeiro, RJ
160 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
132

133

134
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PETT CAPELLATO 2019

Rio de Janeiro, RJ
350 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
Construction and facilities
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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EMPRESA PRETOLIFERA
ESTATAL DO QATAR 2019

Rio de Janeiro, RJ
250 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
140

141

Veja a montagem do
mobiliário e divisórias
em time-lapse no nosso
canal do Youtube

Curta neste filme o
resultado desta obra
finalizada
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EDF RENEWABLES

2018

Rio de Janeiro, RJ
1.200 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Curta neste filme o resultado
desta obra concluída
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SCHLUMBERGER

2018

Rio de Janeiro, RJ
1.600 m2
Projeto de Arquitetura
João Vicente Cabrera
Gerenciamento de Obras
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Veja o time-lapse da
primeira fase desta obra
executada em prazo recorde
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CNODC

2018

Rio de Janeiro, RJ
800 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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TOTAL

2017

Rio de Janeiro, RJ
1.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Veja playlist dos filmes
da obra e do escritório
pronto no nosso canal
do Youtube
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MAPLE BEAR
PALMEIRAS 2016
Rio de Janeiro, RJ
900 m2
Retrofit de Casario existente e
Construção de Edificio Adjacente
Gerenciamento de Obras
Construção e Instalações de Interiores
Retrofit of existing houses and
construction of adjacent building
Construction Management
Interiors Construction and facilities
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TOTAL

2014

Rio de Janeiro, RJ
1.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Curta o divertido filme
que criamos na execução
desta obra

168
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INSTITUTO BRASILEIRO
DE PETRÓLEO, GÁS E
BIOCOMBUSTIVEIS 2012

Rio de Janeiro, RJ
21.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
SOLUÇÕES INTERGRADAS DE TURN
KEY
Architecture Design
Construction Management
TURN KEY INTEGRATED SOLUTIONS
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Leia artigo referente ao
Prêmio recebido pela
Duomo por este projeto,
que inaugurou a parceria
D+E em 2012
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NÓS SOMOS A D+E
Equipe Duomo Architectura

Equipe E+Office

Empreiteiros parceiros

Duomo Architecture Team

E+Office Team

Partners contractores

Leonardo Villela Ahmed

David R. V. de Sousa

Demétrio da Cruz Vieira

Maria José Pacheco de Castro

Tadeu S. J. V. de Sousa

Fábio H. P. Araújo

Maria da Glória Batista Leite

Carlos A. Gomes

Paulo Cesar dos Santos

Julio Cesar Castro de Carvalho

Hemerson Ramiro

Josemar F. de Souza

Quênia Mara Martins da Conceição Cardoso

Marcos B. de Magalhães

José Roberto C. Stellet

Helio Alves

Marcio A. de Magalhães

Válter da Silva Filho

Emmanoel Rodrigues Franco

Maria Luiza D. G. Pereira

Everson da Silva

Camilo de Oliveira Simão

Flávia C. P de Mendonça

Roberto Luiz de Almeida da Silva

Eduardo de Oliveira Santos

Vinícius D. da Silva

Roberto Carvalho Machado

Thalita Batista Leite

Alexsandro F. Conceição

Brás F. da Silva

Diana Viotti

Edivam José da Silva

Rafael da Silva Ferreira

Luiz Paulo Coelho

Leandro da Conceição Frota
André Luiz da Silva

Vejam todas as fotos destes
e de outros projetos em
nosso Pinterest
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PARCEIROS D+E
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