
Toaletes 

Business center 

área: 22,81 m² 

pé direito: 3,2 m 

Foyer 
área: 149,83 m² 

HOTEL GRAND MERCURE RIOCENTRO 

amplo foyer 

6 salas equipadas com tela e projetor 

elevadores e escadas de acesso interligado ao 

Restaurante Brisa Restô 

Restaurante Brisa Restô 

área total: 1.043 m² 

área externa total: 689 m² 

capacidade:155 pessoas* 

terraço com cobertura retrátil 

Escada de acesso 

à recepção 

Escada de acesso 

à recepção 

*variável de acordo com a montagem 



Acesso 

via passarela 

Cais de carga e descarga 

Escada de acesso ao  

segundo andar do camarim 

Acesso via Anfiteatro 

e Hotel Grand Mercure 

Riocentro 

CENTRO DE CONVENÇÕES 
1° ANDAR 

área total: 7.224 m² 

Cozinha industrial 

Copa 

Toaletes 

Banheiro de serviço 

Área de credenciamento 

Lanchonete 

Camarim 2 andares 

Divisória móvel 

Canaletas no piso para dutos de facilidades e serviços 
Distância média entre as canaletas 12 m  

sala principal modular de 3.926 m² 

e pé direito de 5 m para até 4.000 

pessoas sentadas 

sala VIP com banheiro e copa 

privativos  

5.000 cadeiras 

cozinha industrial 

escadas rolantes, elevador social  

e de carga 

cais de carga e descarga (para até 

08 caminhões simultaneamente) 

 



mezanino de 1.083 m² 

20 salas com capacidade para 

100 a 720 pessoas sentadas 

hall de 865 m² 

copa 

2° ANDAR 

área total: 6.308 m² 

Escada de acesso 

Escada de acesso 

Copa 

Toaletes 

Divisória móvel 

CENTRO DE CONVENÇÕES 



capacidade total: 12.000 pessoas 

capacidade em auditório: 8.000 pessoas 

capacidade arquibancada: 3.648 cadeiras fixas 

livre de colunas 

cortina divisória para fracionamento 

posto médico 

3 entradas voltadas exclusivamente  

para carga e descarga 

ANFITEATRO 
área total: 7.738 m² 

Sala de apoio: 
área: 29 m² 

pé direito: 2,4 m 

Toaletes 

Área de Credenciamento 1 

Área de Credenciamento 2 

Banheiro de serviço 

Foyer 
área: 353 m² 

pé direito: 7m 

Depósito 
área: 95,5 m² 

Acesso via Centro de Convenções 

Acesso via Grand Mercure 

Hotel Riocentro 

Acesso via 

passarela 

Acesso via Pavilhão 4 

Portão de serviço 

Portão de serviço 

Cais de carga e descarga 



Painéis artísticos 

Acesso aos 

Pavilhões 3 e 4 

e ao CINCO 

Acesso principal 
pedestres  

e estacionamento 

Caixas eletrônicos 

área total: 22.715 m² 

PAVILHÃO DAS ARTES 

salão de exposições: 6.821 m²  

e pé direito variável 

pavilhão indicado para a exposição de 

obras de artistas como: Kobra, Rafa Mon, 

ACME,  Marcelo Ment, Linda Valente 

e Mario Bands  



capacidade: 7.500 pessoas* 

canaletas subterrâneas para  

distribuição hidráulica, elétrica  

e de ar comprimido 

2 mezaninos com ar condicionado, 

toaletes e copa privativos 

sistema de climatização 

cais de carga e descarga 

(para até 17 caminhões simultaneamente) 

2 

1 

Acesso 

principal 

Cais de carga e descarga 

Acesso 

principal 

área total: 11.465 m² 

PAVILHÃO 2 

*variável de acordo com a montagem 
Canaletas no piso para dutos de facilidades e serviços 

Distância média entre as canaletas 12 m 

Copa 

Toaletes 

Banheiro de serviço 

Mezanino 2 
área: 202 m² 

pé direito: 2,5 m 

Depósito D1 
área: 143 m² 

pé direito: 3,80 m a 10 m 

Depósito D2 
área: 212 m² 

pé direito: 10 m 

Mezanino 1 
área: 202 m² 

pé direito: 2,5 m 



capacidade: 9.000 pessoas*  

canaletas subterrâneas  

para distribuição hidráulica, elétrica  

e de ar comprimido 

4 mezaninos com ar condicionado  

e toaletes privativos 

sistema de climatização 

cais de carga e descarga  

(para até  7 caminhões simultaneamente) 

2 

1 

Acesso 

principal 

Cais de carga e descarga 

Acesso 

principal 

4 

3 

área total: 17.162 m² 

PAVILHÃO 3 

*variável de acordo com a montagem 

Toaletes 

Banheiro de serviço 

Mezanino 2 
área: 202 m² 

pé direito: 2,4 m 

Depósito D1 
área: 271 m² 

pé direito: 10 m 

Depósito D2 
área: 136 m² 

pé direito: 10 m 

Mezanino 1 
área: 202 m² 

pé direito: 2,4 m 

Lanchonete 

Lounge 
área: 222 m² 

pé direito: 2,6 m 

Mezanino 4 
área: 202 m² 

pé direito: 2,4 m 

Mezanino 3 
área: 202 m² 

pé direito: 2,4 m 

Canaletas no piso para dutos de facilidades e serviços 
Distância média entre as canaletas 12 m 



capacidade: 16.750 pessoas*  

canaletas subterrâneas para  

distribuição hidráulica, elétrica  

e de ar comprimido 

4 mezaninos com ar condicionado,  

toaletes e copa privativos 

auditório para até 400 pessoas 

sistema de climatização 

cais de carga e descarga  

(para até 17 caminhões simultaneamente) 

Acesso 

principal 

1 

2 

3 

4 

Acesso 

principal 

PAVILHÃO 4 
área total: 22.988 m² 

Canaletas no piso para dutos de facilidades e serviços 
Distância média entre as canaletas 12 m 

Copa 

Toaletes 

Banheiro de serviço 

Mezanino 2 
área: 202 m² 

pé direito: 2,5 m 

Depósito D2 
área: 319 m² 

pé direito: 3,80 m a 12 m 

Mezanino 1 
área: 202 m² 

pé direito: 2,5 m 

Lanchonete| Restaurante 

Auditório 
área: 408 m² 

pé direito: 4 m 

Mezanino 4 
área: 202 m² 

pé direito: 2,5 m 

Mezanino 3 
área: 202 m² 

pé direito: 2,5 m 

*variável de acordo com a montagem 

Cais de carga e descarga 


