
GLP Duque de Caxias

 - Flexibilidade com módulo mínimo de aproximadamente 4.110 m²

 - Niveladoras de docas eletro-hidráulicas instaladas em todas as docas 

 - Área disponível para expansão

 - Vantagem no acesso sem pedágio

Rodovia Washington Luis (BR-040) 
Duque de Caxias 
Rio de Janeiro / RJ 
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Com alto padrão construtivo o GLP Duque de Caxias possui infraestrutura completa, que une alta eficiência por 
suas características e segurança para seus ocupantes. O empreendimento está localizado a apenas 5 km do Arco 
Metropolitano e a 40 km do Centro do Rio de Janeiro, além do acesso direto para à Rodovia Washington Luis, 
importante eixo de transportes para Minas Gerais, facilitando o deslocamento de veículos para operações que 
possuem alta vasão de mercadorias.

O empreendimento

 – Piso nivelado a laser com resistência de 6 t/m²

 – Espaçamento entre pilares de 22,5m x 22,5m

 – Pé-direito livre de 12 m

 – Cobertura em estrutura metálica, telha zipada, 
isolamento termoacústico em face felt, iluminação 
zenital e renovadores de ar natural

 – Sprinklers instalados (categoria J4)

 – Excelente relação de docas por m² de armazenagem

 – Niveladoras de docas eletro-hidráulicas instaladas

 – Portas de docas seccionadas com acionamento 
manual

 – Ampla área de manobra para caminhões e carretas

Características

Vista aérea

Vista aérea - Perspectiva



GALPÃO 24

Armazenagem (m²) Marquise (m²)
Área de 

vestiário
privativo (m²)

Área locável 
parcial (m²)

Área comum do 
condomínio (m²)

Área locável
total (m²) BOMA

Módulo 1 5.460,75 405,00 120,52 5.959,53 158,32 6.194,56
TOTAL 5.460,75 405,00 120,52 5.959,53 158,32 6.194,56

Planta

Quadro de áreas

GALPÃO 25

Armazenagem (m²) Marquise (m²)
Área de 

vestiário
privativo (m²)

Área locável 
parcial (m²)

Área comum do 
condomínio (m²)

Área locável
total (m²) BOMA

Módulo 1 5.460,75 405,00 93,78 5.959,53 157,61 6.166,88
Módulo 2 3.640,50 270,00 62,52 3.973,02 105,08 4.111,26
Módulo 3 3.640,50 270,00 62,52 3.973,02 105,08 4.111,26
Módulo 4 3.640,50 270,00 62,52 3.973,02 105,08 4.111,26
Módulo 5 3.640,50 270,00 62,52 3.973,02 105,08 4.111,26
Módulo 6 5.460,75 405,00 93,78 5.959,53 157,61 6.166,88

TOTAL 25.483,50 1.890,00 437,62 27.811,12 735,53 28.778,80
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*Mezaninos construídos sob demanda, sendo que cada módulo de galpão poderá conter apenas um módulo de mezanino de 441 m².

TOTAL
30.944,25 2.295,00 558,14 33,770,65 893,86 34.973,36



 – Iluminação natural com até 100% de redução 
do consumo de energia, operando com luzes 
desligadas

 – Utilização de lâmpadas LED, permitindo até 70% de 
economia no consumo de energia

 – Reúso de água, gerando até 40% de economia no 
consumo

 – Louças e metais eficientes, reduzindo em até 55% o 
consumo de água

 – 90% de eficiência de área de armazenagem sobre a 
área locada

 – Armazenagem em até 6 alturas, 1,25 palete/m²

Economia operacional e otimização de recursos

 – Portaria blindada com eclusa e controle de acesso

 – Segurança 24 horas com controle perimetral e CFTV

 – Sala de descanso de motoristas com copa e vestiário

 – Estacionamento externo e interno para carros, 
caminhões, carretas e ônibus

 – Restaurante, cozinha industrial e refeitório

 – Ambulatório

 – Área de convivência para funcionários

 – Sala de gerência e administração do condomínio

 – Coleta seletiva de lixo

 – Rede de telefonia

 – Reúso de água

 – Caixa d’água central para o condomínio

 – Jardinagem, limpeza e manutenção das áreas 
comuns

 – Gestão profissional do empreendimento

Diferenciais
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BR-101
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RJ-122

RJ-118

RJ-116

RJ-114

RJ-102

RJ-111

RJ-081

RJ-105

RJ-101

RJ-071
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BR-116

BR-040

BR-465

Localização

Principais distâncias

Localizado na Rodovia Washington Luis (BR-040), o GLP Duque de Caxias possui fácil acesso à principal ligação
entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. O condomínio logístico está apenas 5 km do Arco Metropolitano e a 30 km do 
Aeroporto Internacional Galeão, oferecendo mais agilidade e otimização de tempo para operações de distribuição 
e varejo em todo o Brasil.

 – Arco Metropolitano - 5 km

 – Aeroporto Internacional Galeão - 30 km

 – Centro do Rio de Janeiro - 40 km

 – Aeroporto Santos Dumont - 45 km

Acesse o mapa
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