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tec.tô.ni.ca:
Deriva do grego tektonikós e significa o que é relativo à 
arquitetura, à construção, à estrutura (HOUAISS, 2001, p. 2684).



Intro:
Buscamos, através do uso de novas tecnologias, elaborar projetos 
de maneira eficiente, sustentável e com bom custo-benefício. 
Prestamos serviços nas áreas de projetos de arquitetura e 
engenharia, direção de canteiro de obras e também fazemos 
assessoria técnica.

Nosso foco são casas eficientes parcialmente ou totalmente 
industrializadas, cujos projetos são elaborados especialmente 
para cada cliente e utilizam os sistemas construtivos de alta 
performance disponíveis no mercado brasileiro: a estrutura 
metálica em perfis laminados, a madeira engenheirada e elementos 
pré-fabricados em concreto.
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Este material tem como objetivo 
difundir o conceito de arquitetura 
eficiente vinculada a sistemas 
construtivos industrializados e 
pré-fabricados.
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Pré-fabricação é um termo que diz respeito ao 
conceito construtivo no qual partes ou etapas 
da construção são executadas fora do canteiro 
de obras. Exemplo disto é a estrutura metálica, 
cujas peças chegam ao canteiro de obras prontas 
para serem parafusadas. Outro exemplo bem 
conhecido são os componentes pré-moldados de 
concreto, muito empregados na construção de 
galpões.

Sobre:
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Construções industrializadas possuem várias 
vantagens quando comparadas aos sistemas 
tradicionais pois são empregados materiais de 
melhor qualidade, possuem baixíssimos índices 
de desperdício, geram menos resíduos no meio 
ambiente e demandam tempo de execução muito 
menor.

A fabricação e montagem dos componentes 
industrializados de nossos projetos é feita por 
fornecedores indicados por nós mediante a 
cotações abertas junto ao cliente tendo em 
vista a localização, tipo do terreno, condições 
de acesso e orçamento global da obra.

Sobre:
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Desde o ano de 2011 prestamos serviços 
referentes a Projeto Arquitetônico, Elétrico, 
Hidrossanitário, Compatibilização e Assessoria 
na contratação de mão obra para fabricação e 
montagem. Também oferecemos serviço de Direção 
Técnica (visitas ao canteiro de obras) mediante 
a contrato independente e com cronograma 
elaborado especificamente para cada 
empreendimento.

Conforme pode ser visto em nosso site, 
prestamos serviço em todas as regiões do país, 
sempre analisando individualmente cada caso.

Para maiores informações, acesse: 
cornettaarquitetura.com.br/duvidas-frequentes/

Sobre:

https://cornettaarquitetura.com.br/duvidas-frequentes/


Seleção de trabalhos desenvolvidos nos últimos anos 
do escritório com ênfase nas interfaces entre o 
projeto de arquitetura, o desenho industrial e o 
canteiro de obras.

Nosso trabalho em pesquisa aplicada, explorando 
novos materiais e soluções construtivas, está sempre 
em mutação e em busca constante pela melhor 
eficiência possível.

Para conferir nosso portfolio completo, acesse: 
https://cornettaarquitetura.com.br/galeria-projetos-
de-arquitetura/

https://cornettaarquitetura.com.br/galeria-projetos-de-arquitetura/
https://cornettaarquitetura.com.br/galeria-projetos-de-arquitetura/


CASA ARAGUAÍNA:

Local: Araguaína / TO
Ano: 2019
Status: Projeto Aprovado

ESCOPO:
Estrutura em pré-fabricados 
de concreto, lajes 
pré-fabricadas de concreto 
tipo T-T, cobertura em telha 
termoacústica em galvalume e 
poliuretano injetado, beirais 
com manta termoplástica, 
vedações em painéis 
pré-fabricados de concreto, 
divisórias em drywall termo 
isoladas com lã mineral e 
caixilhos em alumínio.

Link no site:
https://cornettaarquitetura.c
om.br/casa-de-concreto-aragua
ina-prefab-concrete-house

Apresentação:
https://youtu.be/uTIAFiCbyVI
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https://cornettaarquitetura.com.br/casa-de-concreto-araguaina-prefab-concrete-house
https://cornettaarquitetura.com.br/casa-de-concreto-araguaina-prefab-concrete-house
https://cornettaarquitetura.com.br/casa-de-concreto-araguaina-prefab-concrete-house
https://youtu.be/uTIAFiCbyVI
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CASA ARARAS:

Local: Araras / SP
Ano: 2017-2019
Status: Concluída

ESCOPO:
Estrutura metálica, laje 
steel deck, vedações em 
painéis de galvalume 
pré-pintado termo isolados 
com poliuretano injetado, 
cobertura em telha 
termoacústica em galvalume e 
poliuretano injetado, 
forração em cedro, divisórias 
em drywall termo isoladas com 
lã mineral, caixilhos em 
alumínio  e pele retrátil da 
fachada em alumínio.

Link no site:
https://cornettaarquitetura.c
om.br/casa-de-alto-padrao-ara
ras/

Apresentação:
https://vimeo.com/245521507
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https://cornettaarquitetura.com.br/casa-de-alto-padrao-araras/
https://cornettaarquitetura.com.br/casa-de-alto-padrao-araras/
https://cornettaarquitetura.com.br/casa-de-alto-padrao-araras/
https://vimeo.com/245521507
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CASA VASCONCELOS:

Local: Porto Velho / RO
Ano: 2019 -
Status: Em obras

ESCOPO:
Estrutura metálica, laje 
steel deck, vedações em 
painéis de aço corten termo 
isolados, cobertura em telha 
termoacústica em galvalume e 
poliuretano injetado, 
forração em cedro, divisórias 
em drywall termo isoladas com 
lã mineral, caixilhos em 
alumínio  e pele retrátil da 
fachada em alumínio.

Link no site:
https://cornettaarquitetura.c
om.br/casas-modernas-minimali
stas-casa-porto-velho/

Apresentação:
https://youtu.be/3zMj7rUAB6M
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https://cornettaarquitetura.com.br/casas-modernas-minimalistas-casa-porto-velho/
https://cornettaarquitetura.com.br/casas-modernas-minimalistas-casa-porto-velho/
https://cornettaarquitetura.com.br/casas-modernas-minimalistas-casa-porto-velho/
https://youtu.be/3zMj7rUAB6M
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CASA BURITAMA:

Local: Buritama / SP
Ano: 2020
Status: Projeto Aprovado

ESCOPO:
Estrutura em perfis laminados 
metálicos, laje piso de 
concreto executada in loco, 
cobertura em telha 
termoacústica em galvalume e 
poliuretano injetado, beirais 
com manta termoplástica sobre 
chapas de OSB termo isolado, 
vedações em alvenaria armada 
de solo-cimento (tijolo 
ecológico), forração em 
cedro, divisórias em drywall 
termo isoladas com lã mineral 
e caixilhos em alumínio.

Link no site:
https://cornettaarquitetura.c
om.br/casas-em-aco-e-madeira-
casa-buritama/

Apresentação:
https://youtu.be/OeNeAbosNbA
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https://cornettaarquitetura.com.br/casas-em-aco-e-madeira-casa-buritama/
https://cornettaarquitetura.com.br/casas-em-aco-e-madeira-casa-buritama/
https://cornettaarquitetura.com.br/casas-em-aco-e-madeira-casa-buritama/
https://youtu.be/OeNeAbosNbA
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CASA K:

Local: Ribeirão Preto / SP
Ano: 2018-2020
Status: Concluída

ESCOPO:
Estrutura em pré-fabricados 
de concreto, lajes 
pré-fabricadas de concreto 
tipo alveolares, cobertura em 
telha termoacústica em 
galvalume e poliuretano 
injetado, vedações em painéis 
pré-fabricados de concreto, 
divisórias em drywall termo 
isoladas com lã mineral e 
caixilhos em alumínio.

Link no site:
https://cornettaarquitetura.c
om.br/loft-kk-casas-de-concre
to-aparente/

Apresentação:
https://vimeo.com/263545331
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https://cornettaarquitetura.com.br/loft-kk-casas-de-concreto-aparente/
https://cornettaarquitetura.com.br/loft-kk-casas-de-concreto-aparente/
https://cornettaarquitetura.com.br/loft-kk-casas-de-concreto-aparente/
https://vimeo.com/263545331
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CASA TAMASHIRO:

Local: Ribeirão Preto / SP
Ano: 2018-
Status: Em obras

ESCOPO:
Estrutura composta de 
elementos pré-fabricados de 
concreto e estrutura 
metálica, lajes 
pré-fabricadas de concreto 
tipo alveolares, cobertura em 
telha termoacústica em 
galvalume e poliuretano 
injetado, vedações em painéis 
pré-fabricados de concreto e 
painéis de galvalume termo 
isolados com poliuretano, 
divisórias em drywall termo 
isoladas com lã mineral e 
caixilhos em alumínio.

Link no site:
https://cornettaarquitetura.c
om.br/casas-minimalistas-casa
-rp/

Apresentação:
https://vimeo.com/290963723
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https://cornettaarquitetura.com.br/casas-minimalistas-casa-rp/
https://cornettaarquitetura.com.br/casas-minimalistas-casa-rp/
https://cornettaarquitetura.com.br/casas-minimalistas-casa-rp/
https://vimeo.com/290963723
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Pedro Cornetta é arquiteto urbanista graduado 
pelo IAU (Instituto de Arquitetura e Urbanismo) 
da USP São Carlos e desenvolve projetos nas 
áreas da arquitetura e engenharia exclusivamente 
para empreendimentos industrializados.
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Site: www.cornettaarquitetura.com.br
Instagram: instagram.com/cornettaarquitetura/
Facebook: facebook.com/Cornetta.Arquitetura
Youtube: youtube.com/c/CornettaarquiteturaBr

Contato:

Endereço:
R. Coronel Francisco Schimidt, 1400, Sala 22
Ed. Largo da Matriz, Centro, Sertãozinho - SP
CEP 14160-710
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