
Aluga
Prologis Dutra RJ

 – Área de terreno de 549.000 m²

 – Potencial construtivo de 198.000 m²

 – Fase 1: ~30.000 m² com previsão de entrega Abril/2020

 – Aprovação do Galpão 200 para início das obras

Rodovia Presidente Dutra
Rio de Janeiro / RJ

Locação  
+55 21 2277 2710  
+55 11 3043 6898
industrial@am.jll.com 

imoveis.jll.com.br

mailto:industrial%40am.jll.com%20%20?subject=Prologis%20Dutra%20RJ%20-%20JLL
http://imoveis.jll.com.br


 – Portaria central blindada com 9 eclusas

 – Segurança 24/7

 – Sistema CFTV 24/7

 – Sistema automático de bollards

 – Controle de acesso de pedestres e veículos

 – Guarita privada blindada

 – Perímetro com cerca elétrica e monitorada

	– Cross-docking

	– Módulos	a	partir	de	3.500	m²

	– Distância	entre	pilares	de	20	m	x	21,9	m	

	– Pé-direito	livre	de	11,90	m

	– Piso	nivelado	a	laser	com	capacidade		 	 	
de	carga	de	6	t/m²

	– Luminárias	LED

	– Blindagem	nível	3

	– Sistema	de	combate	a	incêndio	para	risco	J4

	– Transformador	com	potência	de	300KVA	por	
subestação

	– 126	Docas	(18	por	módulo)

	– Pátio	de	manobras	com	38	m	em	frente	as	docas

Às margens da Rod. Presidente Dutra, o Prologis Dutra é um condomínio logístico de alto padrão construtivo. Com 
infraestrutura completa, garante às empresas logísticas e industriais a redução de custos e recursos em suas operações, 
por possuir piso resistente e pé-direito que otimiza a armazenagem de pallets e cross-docking. O empreendimento ainda 
conta com um sistema completo de vigilância e segurança.

Diferenciais

O empreendimento

Perspectiva do projeto

Perspectiva da entrada

Características



Em projeto

Em construção

Quadro de áreas (m²) 

Módulos Mezanino Área de apoio ABL total Vagas
Fabril /

Armazenagem
Disponibilidade 

atual

Galpão 100 Big Box Sob demanda 360,36 m² 30.344,66 m² 265 24.820,97 m2 6.000,00 m2

Descrição do projeto 
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Galpão 200 (em projeto)

Portaria
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Galpão 300 (em projeto)

Área de apoio
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Galpão 400 (em projeto)

Pátio de manobras
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Galpão 100 (Fase 1)

Galpão 500 (em projeto)



RJ-071

BR-116

Rodovia Presidente Dutra

Shopping Grande Rio

Linha Vermelha

Rod. Presidente Dutra

Centro do Rio de Janeiro

Centro de São Paulo

Supermercado

Banco

Restaurante

Localização

Principais distâncias

Próximo à região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Prologis Dutra está em uma área privilegiada pela oferta de 
serviços e facilidade de acesso ao Rio de Janeiro e aos principais mercados do país.

Ao lado Shopping Grande Rio, o empreendimento está localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, 
contando também com fácil acesso para a via expressa da Linha Vermelha e estando a 28 km do Centro, facilitando 
a distribuição tanto para o estado do Rio de Janeiro quanto para outras localidades.

 – Shopping Grande Rio: 200 m

 – Rod. Pres. Dutra com Linha Vermelha: 700 m

 – Avenida Brasil: 4 km

 – Centro do Rio de Janeiro: 28 km

 – Centro de São Paulo: 407 km
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Acesse o mapa

https://goo.gl/maps/6KaBmKb2oDTwDTDb9

