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Sandra Duailibe concorreu ao Grammy Latino 2007 com seu CD de estréia Do princípio ao sem-fim; gravou em 2008 o CD A bossa no tempo, em 2011 o CD Receita, em 2012 o CD Elas cantam Menescal, em 2015 o CD Sandra Duailibe canta Nonato Buzar e em 2016 o DVD Celebrizar.


DVD Celebrizar 
Em atenção à reinvidicação de seu público, Sandra grava o DVD Celebrizar. Nele reúne canções já consagradas em sua voz, quer em shows, quer em CDs anteriores. Para acompanhá-la, escolhe invejável time de músicos: Paulo André Tavares (direção, arranjos e violão), Agilson Alcântara (violão e guitarra), Oswaldo Amorim (contrabaixo), Amanda Costa (percussão) e Sandro Araújo (bateria). E, como convidados especiais: Fernando César (violão de sete cordas), Pedro Vasconcelos (cavaquinho), Ocelo Mendonça (violoncelo), Victor Angeleas (bandolim) e Nicolas Krassik (violino). O trabalho é apresentado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura do Governo de Brasília. 

Sandra Duailibe canta Nonato Buzar
Gravado em homenagem ao artista maranhense, falecido em 2014. Um dos fundadores da gravadora Som Livre, Buzar deixou rico acervo, teve parceiros importantes, e participou do movimento da Pilantragem. O CD teve direção musical primorosa do maestro José Américo Bastos. E, acompanhando Sandra, músicos de renome internacional:  Ney Conceição, Leo Amuedo, Marcelo Martins, Camilo Mariano, Papete, Israel Dantas e Rodrigo Chinês. O resultado é bem mais que uma obra de resgate cultural, mas um CD definitivo para imortalizar com grandeza a importância de Nonato Buzar para a música brasileira. Lançado em 2015.

Elas cantam Menescal
Pelo amor das cantoras à bossa nova e admiração por Roberto Menescal, elas decidiram gravar este CD ao lado do ilustre bossanovista. Sandra Duailibe, Nathália Lima, Márcia Tauil e Cely Curado se deliciam interpretando canções consagradas do compositor, bem como algumas inéditas, como é o caso do bolero 3x4 na voz romântica de Sandra. A banda, escolhida a dedo por Menescal, explora as nuances dos arranjos, fazendo com que cada faixa tenha identidade própria. Lançado em junho de 2012.

Receita
 	Sandra realiza seu sonho ao gravar Receita acompanhada pelo talentoso maestro Leandro Braga. O repertório, ligado à sua história pessoal, é um clássico por excelência, com interpretações emocionantes acompanhadas pela cumplicidade do piano de Leandro. Tatuagem, de Chico Buarque e Ruy Guerra, toma alma nova. O Cantador, de Dori Caymmi e Nelson Motta, volta com forte personalidade imposta pela artista, e conversa com Certas Canções, de Tunai e Milton Nascimento. Uma nova composição de Sandra Duailibe, ao lado de Marcia Forte e Cassia Portugal, envolve o público: Bolerar. E A medida da paixão, de Lenine e Dudu Falcão, vibra na voz da artista. Segundo Beto Feitosa, “o disco se revela delicioso e cheio de classe, consagrando Sandra Duailibe como uma das mais elegantes intérpretes deste país”. 

A bossa no tempo
 	Uma fusão de Brasília com a Bossa Nova. Essa é a proposta do segundo CD gravado pela cantora Sandra Duailibe, intitulado A bossa no tempo, que tem como convidada especial a cantora Cely Curado. Sandra protagoniza o CD, mas divide o microfone com Cely em sete faixas, entre elas A banca do distinto, de Billy Blanco, Samba em Prelúdio, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, numa refinada interpretação conduzida pela leveza dos violões de Paulo André Tavares e Agilson Alcântara. Nonato Buzar, ao lado de Sandra, faz belo registro da música Estopim, composta por ele e Ronaldo Bôscoli. Roberto Menescal vem para emprestar seu espírito bossanovista ao álbum e assinar o arranjo da faixa O céu nos protege, composição dele com Leila Pinheiro. O trabalho também marca a estreia de Sandra Duailibe como compositora. No álbum, ela e a irmã, Marcia Forte, traduzem a emoção de fazer parte desses 50 anos da Bossa e de Brasília na faixa Onda do Ar.

Do princípio ao sem-fim
Álbum de estréia da cantora Sandra Duailibe, o sofisticado Do princípio ao sem-fim esteve entre os mais votados do Grammy Latino 2007. O álbum tem sabor bem brasileiro, que reflete as andanças da artista. O repertório foge do óbvio e passeia entre a bossa, o jazz, o samba e o pop. Entre os autores escolhidos, estão Fátima Guedes, Simone Guimarães e Vevé Calazans. No repertório, Meiga Presença, sucesso da diva Elizeth Cardoso, ressurge em uma versão modernizada, e dialoga com Doce Presença, de Ivan Lins e Vitor Martins. Mundo Melhor, composto por Pixinguinha e Vinicius de Moraes no início dos anos 60 é um clássico garimpado pela artista e reapresentado em uma interpretação alegre. Epitáfio, do titã Sergio Britto, ganha uma versão inesperada. Na elaboração dos arranjos que compõem este trabalho marcado pela sofisticação, se revezaram os maestros Zé Américo Bastos – produtor do disco e autor da faixa-título – e Gilson Peranzetta. Na execução, Sandra é acompanhada por feras como os baixistas Jorge Helder, os saxofonistas Mauro Senise e Zé Canuto, o percussionista Papete e o baterista Camilo Mariano.

Sobre a cantora – Sandra Duailibe
Sandra nasceu em São Luís do Maranhão, cresceu em Belém do Pará – onde estudou piano clássico e adquiriu seu charmoso sotaque chiado – e hoje vive entre Brasília e Rio de Janeiro. Nascida em uma família de artistas, Sandra foi dentista e empresária antes de se decidir a dedicar-se a sua grande paixão, a música. Dona de timbre com acento grave e de um estilo de interpretação suave, a cantora participou de discos de Antenor Bógea, Salgado Maranhão e Carlos Jansen, e do DVD do Carlos Bivar; apresentou-se ao lado de músicos como Zé Luís Mazziotti, Rita Ribeiro, Tibério Gaspar e Miele; foi também acompanhada pela Orquestra Filarmônica de Brasília em show que homenageia a cidade. Levando a Música Popular Brasileira para fora do Brasil, já se apresentou na França, Espanha e Grécia com enorme sucesso.
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Link com Sandra Duailibe interpretando a música Celebrizar:
https://www.youtube.com/watch?v=ih_TAByApi4

Link com Sandra Duailibe interpretando a música Bolerar:
http://www.youtube.com/watch?v=wFj4HghU850

