


Somos uma empresa dedicada à prestação de serviços na área de
Engenharia Estrutural

Formada por profissionais com experiência adquirida ao longo
de 17 anos, em renomados escritórios de cálculo estrutural de
São Paulo

Com essa união colocamos em prática todo o aprendizado, organização e
qualidade em desenvolvimento de projetos

Utilizando os recursos tecnológicos mais avançados do mercado, alinhados as
normas técnicas brasileiras e internacionais.

A MR2 SOLUÇÕES ESTRUTURAIS é dirigida por:

Buscando sempre o que há de mais atual na Engenharia Civil, participando
de congressos, palestras, cursos e encontros ligados à área, trazendo
desta forma um maior conhecimento na busca de inovação e economia
nos projetos, aliado sempre a segurança e confiabilidade da estrutura.



MICHEL TADEU RODRIGUES DELGADO

Formado em Engenharia Civil, pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – UNESP –
Bauru, em 2001.

Desde então, atuando como Engenheiro Civil de Estruturas, coordenando equipes no desenvolvimento de
projetos de edifícios comerciais e residenciais em Concreto Armado, Pré-moldado, Protendido e
Alvenaria Estrutural.

Atuação direta com clientes em reuniões de desenvolvimento de produtos, obtendo assim,
conhecimentos técnicos de todos os projetistas intervenientes na cadeia construtiva, tendo uma visão
ampla e crítica de todo o projeto, facilitando a compatibilização e negociação das Soluções Estruturais.

Consultoria e Verificação de Projetos.

Desenvolvimento de laudos e pareceres técnicos.

Com trabalhos na área de estruturas de fundações e interação solo-estrutura.

Desenvolvimento de projetos estruturais de edifícios com mais de 30 andares.

ÁREAS DE INTERESSE E ATUAÇÃO:

•Modelagem Estrutural
•Elementos Finitos
•Fundações /Interação Solo-Estrutura
•Softwares da Plataforma BIM (Building Information Model)
•Programação em VBA/Excel



RUBENS FERNANDES DE MATOS FILHO

Formado em Engenharia Civil, em 1996, pela Escola de Engenharia de Piracicaba e Mestre em 
Engenharia de Estruturas em 1999 pela Escola de Engenharia de São Carlos – USP.

Vasta experiência na área de estruturas, tendo trabalhado em diversos escritórios renomados na 
cidade de São Paulo, atuando na coordenação e desenvolvimento de projetos comerciais, hospitalares e 
residenciais em Concreto Armado.

Atuando também junto aos clientes e na compatibilização com as demais disciplinas de tal forma a 
absorver o maior número de informações e com isto projetar uma Estrutura segura, econômica e 
eficiente.

Consultoria Estrutural e Verificação de Projetos. 

Pareceres técnicos. 

Concepção e Desenvolvimento de projetos estruturais

ÁREAS DE INTERESSE E ATUAÇÃO:

•Concepção,Modelagem, Análise e Validação Estrutural
•Elementos Finitos
•Fundações /Interação Solo-Estrutura



RAFAEL BASILE

Formado em Tecnologia da Construção Civil, modalidade Movimento de Terra e Pavimentação em 2007 
e na modalidade Edifícios, 2011 pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo.

Amplo conhecimento no desenvolvimento de Projeto de Estruturas, adquiriu sua experiência em alguns 
dos mais importantes escritórios de projetos do país, buscando sempre alta qualidade nos processos 
de desenvolvimento de projetos comerciais e residenciais em Concreto Armado, Alvenaria Estrutural, 
Pré-moldado e Pré-fabricado.

Atuando na compatibilização com as demais disciplinas de tal forma a absorver o maior número de 
informações e com isto projetar uma estrutura segura, econômica e eficiente para melhor atender ao 
cliente.

ÁREAS DE INTERESSE E ATUAÇÃO:

•Modelagem Estrutural
•Pré-Moldados e Pré-fabricados
•Softwares da Plataforma BIM (Building Information Model)



CATARINA QUIOZINI DELGADO

Formada em Engenharia Civil em 2010, pela FESP – Faculdade de Engenharia de São Paulo, e também 
em Tecnologia da Construção Civil, modalidade Edifícios, em 2007 pela FATEC - Faculdade de Tecnologia 
de São Paulo.

Ampla experiência em Planejamento e Acompanhamento de Obras, principalmente de edifícios 
comerciais e residenciais, de baixo, médio e alto padrão. 

Com tal vivência, associada ao  Conhecimento no desenvolvimento de Projeto de Estruturas, em 
Concreto Armado e Alvenaria Estrutural, busca sempre alta qualidade no desenvolvimento de projetos e 
foco em compatibilização para facilitar ao máximo o entendimento do projeto para o cliente e para a 
equipe da obra.

ÁREAS DE INTERESSE E ATUAÇÃO:

• Planejamento e Acompanhamento de Obras
• Compatibilização
•Modelagem Estrutural
•Softwares da Plataforma BIM (Building Information Model)



A MR2 SOLUÇÕES ESTRUTURAIS desenvolve projetos em diversos partidos estruturais, tais
como:

CONCRETO ARMADO

Condomínio no Rio de Janeiro desenvolvido por Michel Delgado, no escritório Pedreira de Freitas



Desenvolvido por Michel Delgado, no escritório Pedreira de Freitas

CONCRETO 
ARMADO 

(edifício com 30 
pisos)



Condomínio Rossi Reviva desenvolvido por Michel Delgado, no escritório Pedreira de Freitas

CONCRETO ARMADO + LAJES PRÉ-MOLDADAS



Desenvolvido por Michel Delgado

ALVENARIA ESTRUTURAL + PILOTIS EM CONCRETO ARMADO



RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO + ESTRUTURA METÁLICA



RESIDENCIAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL



RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO



RESIDÊNCIA EM CONCRETO ARMADO



EDIFICIO DE QUITINETES EM CONCRETO             
ARMADO



PROJETO  ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CONCRETO ARMADO + COBERTURA METÁLICA



PROJETO PARA BASE DE GERADORES

CONCRETO ARMADO + 
ALVENARIA ESTRUTURAL



CONCRETO ARMADO + 
ALVENARIA ESTRUTURAL

Edifício residencial de arquitetura arrojada 
com 2 subsolos, térreo, 10 pavimentos tipo 

e cobertura..

EDIFÍCIO RESIDENCIAL – ITATIBA – SP



CONCRETO ARMADO

2 Subsolos, Térreo, 24 Pavimentos, 
Cobertura e Reservatórios  Superiores

EDIFÍCIO RESIDENCIAL – DIADEMA – SP



CONCRETO ARMADO + 
ALVENARIA ESTRUTURAL

AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS



CLIENTES



Complementando nossa atuação no mercado, desenvolvemos:

• Projeto de Estruturas Pré-Fabricadas

• Projeto de Estruturas Protendidas

• Projeto de Casas

Consultoria em Projetos Estruturais:

• Avaliação de Viabilidade e Otimização Estrutural

• Verificação de Projetos

• Avaliações e Laudos de Estruturas Existentes

• Projetos para reformas e/ou reforços estruturais

Suporte à Obras:

• Acompanhamento de Obras na fase de execução de Estruturas



Entender para Atender

Aperfeiçoando-se continuamente a cada experiência e fortalecendo-se para atender as
demandas do mercado.

É com este espírito e filosofia de trabalho que a MR2 SOLUÇÕES ESTRUTURAIS se coloca à
disposição de seus clientes e parceiros, oferecendo qualidade, com custos e prazos adequados a
realidade de execução e evolução das obras.


