
GLP DUQUE DE 
CAXIAS

Apresentação do Empreendimento



O GLP DUQUE DE CAXIAS


Área Total do Terreno: 484.819 m²


Potencial Construtivo: 243.500 m²

O GLP Duque de Caxias é um parque 

logístico desenvolvido dentro dos mais 

modernos conceitos, com altíssimo 

padrão de qualidade e infraestrutura 

completa, que reúne localização 

estratégica e segurança, garantindo aos 

seus ocupantes uma operação mais 

eficiente. O empreendimento foi projetado 

de forma modular, possibilitando a 

instalação de empresas e indústrias de 

diversos segmentos.



TERRENO

Área do Terreno


484.819 m²

Zoneamento


ZM2 – Zona para Usos Comercial e 

Industrial

Licenciamento


Licença Ambiental Prévia emitida em 

17/07/2015


Autorização para Supressão de 

Vegetação emitida em 25/11/2015


Autorização para Movimentação de 

Solo e Terraplenagem emitida em 

25/11/2015


Licença Ambiental de Instalação 

emitida em 11/12/2015


Alvará de Licença para Construção 

emitido em 22/12/2015



LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

FÁCIL ACESSO À RODOVIA WASHINGTON LUIZ (BR-040)

PRINCIPAIS DISTÂNCIAS – GLP DUQUE DE CAXIAS

ARCO METROPOLITANO 5 KM

AEROPORTO INTERNACIONAL GALEÃO 30 KM

CENTRO DO RIO DE JANEIRO 40 KM

AEROPORTO SANTOS DUMONT 45 KM

Rodovia Washington Luiz (BR - 040)



ACESSOS

RETORNO

Rod. Washington Luiz

Arco Metropolitano

Rio de Janeiro

São Paulo

Belo Horizonte

Petropolis | 

Magé

(*) Retorno pelo trevo de acesso ao bairro de Xerém (sem cobrança de pedágio)

Pedágio (*)

Det.01



INFRAESTRUTURA


Sala de apoio de motoristas com copa e 

vestiário


Ampla área de manobra para caminhões 

e carretas


Estacionamento externo e interno para 

carros, caminhões, carretas e ônibus


Restaurante, cozinha industrial e 

refeitório


Área de convivência para funcionários


Sala de gerência e administração do 

condomínio


Coleta seletiva de lixo


Rede de telefonia


Captação de aguas pluviais através de 

rede de drenagem acoplada à face 

externa do galpão. Rede principal de 

drenagem externa enterrada e rede 

secundaria superficiais (canaletas);


Caixa d’água central para o condomínio


Jardinagem, limpeza e manutenção das 

áreas comuns


Gestão profissional do empreendimento


Entrada de energia em média tensão. 

Concessionaria Light;


Sistema SPDA;


Banheiros internos;


Rampas de acesso para o galpão;


Linha de vida instalada no perímetro da 

cobertura do galpão;


Pavimentação externa em piso 

intertravado;


Certificação LEED Silver nos galpões 24 

e 25;



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cobertura em estrutura metálica, 

telhas zipadas e isolamento face felt

Mezanino sob demanda

Marquise com 6 m de profundidade

Entregue com niveladoras eletro-

hidráulicas (6 t/m²) e portas de docas

Eficiência na área líquida de 

armazenagem

Illuminação natural 3%

Modulação de pilares acima de 20 m

Flexibilidade nos módulos

Pé-direito de 12 m 

livre, permitindo 

até 6 alturas de 

armazenagem

Entregue com sprinklers 

categoria J4 (modelos HL22 

ou K22)

Exclusivas juntas metálicas no stage

Resitência do piso para 6 t/m²




Gestão Patrimonial Cushman Wakefield:


Procedimentos operacionais, análise (custo x benefício) e necessidade de investimentos;


Controle de qualidade dos serviços prestados (SLA e KPI);


Seleção (avaliação pessoal), habilitação e capacitação (cursos e treinamentos) dos 

colaboradores;


Testes de intrusão, análise de ocorrências, etc.;

SEGURANÇA  PATRIMONIAL


Portaria blindada (3A) com eclusas, cancelas e garras de tigre;


Controle de acesso e torniquetes com sistema de biometria;


Segurança 24 horas (ronda motorizada) e Segurança remota;


Central de Segurança e Monitoramento (CFTV) blindada - Câmeras Dome - Setorizado; 


Alarme perimetral;


Cerca dupla sendo uma com concertina e outra elétrica;


Rigor com flexibilidade – entendimento da operação de cada locatário e adaptação dos 

procedimentos;


Gestão estratégica de segurança;


Criação de política de segurança abrangente para atendimento de cada locatário e da 

coletividade;


Auditoria permanente da operação, incluindo testes de intrusão;


Análise especializada de ocorrências;



MEZANINO


São modulares, e cada módulo poderá conter

apenas uma área de mezanino


Construídos apenas mediante solicitação do

locatário


Não há cobrança de aluguel sobre área de

mezaninos não construídos


Construídos num prazo de até 90 dias contados

da solicitação formal do locatário


Entregues em estrutura metálica, com piso de

concreto polido com 300 kg/m² de sobrecarga,

alvenaria de 1,2 m de altura e escada para

acesso (Core & Shell)


Será executado complemento de sprinklers sob o

mezanino


Acabamento e instalações por conta do locatário


Projeto deve ser aprovado com a GLP e respeitar

padrão da construção e normas de engenharia e

bombeiros



MASTERPLAN

Portaria com apoio

ao motorista

GLP Duque de Caxias_2019.02

Vestiário

Refeitório

G24
G25

G23

G21

G26

G22

Estacionamento externo

de caminhões e veículos



DISPONIBILIDADE

FUTURO

LOCADO

DISPONÍVEL

G25

G24

G26

ARMAZENAGEM 

(M²)

MARQUISE 

(M²)

VEST. EXT.     

(M²)

ÁREA    

PRIVATIVA 

PARCIAL (M²)

ÁREA 

COMUM (M²)

ÁREA LOCÁVEL 

TOTAL (M²)

DOCAS 

(UN)

PÉ DIREITO 

(M)

PISO 

(T)

M1 5.460,75 405,00 93,78 5.959,53 207,75 6.167,28 11 12 6

5.460,75 405,00 93,78 5.959,53 207,75 6.167,28 11

M1 5.460,75 405,00 93,78 5.959,53 207,65 6.766,88 11 12 6

M2 3.640,50 270,00 62,52 3.973,02 138,42 4.111,26 8 12 6

M3 3.640,50 270,00 62,52 3.973,02 138,42 4.111,44 8 12 6

M4 3.640,50 270,00 62,52 3.973,02 138,42 4.111,44 8 12 6

M5 3.640,50 270,00 62,52 3.973,02 138,42 4.111,44 8 12 6

M6 5.460,75 405,00 93,78 5.959,53 207,65 6.166,88 11 12 6

25.483,50 1.890,00 437,62 27.811,12 968,98 29.378,79 54

30.944,25 2.295,00 531,40 33.770,65 1.176,73 35.546,07 65

QUADRO DE ÁREAS

GALPÃO 24

GALPÃO 25

TOTAIS



Juliano Licurci

E-mail: jlicurci@glprop.com

Telefone: 21 3570-8182

Celular: 21 9.9219-0713

mailto:jlicurci@glprop.com

