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Hall de entradaArquitetura

Edifício BVEP Nigri Plaza

Inserido no contexto histórico do Centro do Rio de Janeiro, o Edifício BVEP Nigri Plaza apresenta pré-requisitos que garantem 
a diminuição de custos e recursos econômicos e ambientais, com o certificado LEED GOLD.

 
O imóvel oferece 16 pavimentos em um total de 14.357 m² de área locável, estacionamento no subsolo, 6 elevadores 
panorâmicos com sistema inteligente, sistema de combate a incêndio e ar-condicionado VRF, auditório para 220 lugares 
e foyer, loja com acesso independente, entre outros. Seu hall de entrada possui acabamento em mármore e fachada 
preservada, somados à infraestrutura moderna, trazem o equilíbrio entre o clássico e a modernidade, garantindo aos seus 
ocupantes qualidade e eficiência.

• 16 pavimentos 

• 14.357 m² de área locável 

• Espaços com área média de 553 m² a 981 m²

• 27 vagas de carros e 24 de bicicleta no subsolo

• 06 elevadores panorâmicos inteligentes 

• Sistema de combate à incêndio

•  Ar-condicionado VRF

• Foyer de Acesso Preservado

• Loja com acesso independente

 Características



Jardim suspenso

Cine Plaza 1936 BVEP Nigri Plaza 2016

• Isenção de IPTU

• Certificação LEED GOLD

• Auditório multiuso com capacidade para 220 pessoas

• Arquitetura restaurada

• Vista permanente para a Marina da Glória e Arcos da Lapa 

• Jardim suspenso com pocket forest reproduzindo a Mata Atlântica

Diferenciais



• Fechamento do acesso ao subsolo existente

• Vedação das entradas com esquadrias

• Recuperação do desenho original do forro

• Novas luminárias pendentes em linha com lustres da 
época

• Restauro das caixas dos elevadores antigos

• Reintegração do piso com preservação integral

• Instalação de novo guarda-corpo

• Instalação de painéis decorativos na área dos antigos 
letreiros

• Recuperação de revestimentos do piso e paredes 
restaurados

Projeto de RetrofitQuadro de áreas

Andar Tipo

Áreas Privativas

Pavimentos Áreas Total

1º Pav - Loja 553,76 m²

Intermediário - Auditório 579,03 m²

2º Pav  692,24 m²

3º Pav 774,50 m²

4º Pav 749,70 m²

5º Pav 975,47 m²

6º ao 12º Pav 6.779,92 m²

13º Pav 968,64 m²

14º Pav
968,64 m²

(487,96 m² coberta + 480,68 m2 
descoberta)

15º e 16º Pav (Duplo) 981,02 m²

Total 14.022,84 m²
 

Sugestão de Layout 2

Área de escritórios

Banheiros

Elevadores

Hall dos elevadores

Escada de emergência

1
2
3

4

5

Sugestão de Layout 1

Área de escritórios

Banheiros

Elevadores

Hall dos elevadores

Escada de emergência

1
2
3

4
5

3

3

1

1

2 2

22

5

55

5

4

4



CatracasAuditório

Andar tipo Andar tipo

Hall de elevadoresHall de elevadores
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Localização
O Centro do Rio de Janeiro passou por um importante projeto de revitalização, tornando-se predominantemente comercial 
e cultural, com diversos pontos turísticos famosos como o Teatro Municipal, Arco da Lapa e a Escadaria de Selarón, além 
de oferecer ampla oferta de transporte público, interligando diversas regiões ao local.
 
O Edifício BVEP Nigri Plaza está localizado na Rua do Passeio - 78, próximo às Avenidas Beira Mar, Infante Dom Henrique 
e Rio Branco. Além de estar em uma região privilegiada, em seu entorno é possível encontrar diversos restaurantes, lojas, 
praças, museus, hotéis e bancos, toda essa infraestrutura a uma distância máxima de 700m do local.

130 m - Sala Cecília Meireles

160 m - Teatro Riachuelo Rio

240 m - Teatro Senador

270 m - Cinema Odeon

400 m - Teatro Dulcina

500 m - Teatro de Belas Artes

550 m - Teatro Municipal 

190 m - MIS – Museu da Imagem 

do Som

190 m - Museu da FEB 

260 m - IHGRJ - Instituto Histórico e 

Geográfico RJ

60 m - Praça Passeio Público

260 m - Escadaria Selarón

290 m - Arcos da Lapa

260 m - Praça Mahatma Gandhi 

600 m - Praça Paris 

290 m - Estação Cinelândia

do Metrô

2,2 km - Aeroporto Santos Dumont 

Metrô

Aeroporto Santos Dumont 

Barcas

VLT
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