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O GLP Irajá 
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Em localização privilegiada, o empreendimento foi 

desenvolvido para atender a empresas de logística, e-

commerce, varejo, indústrias leves, entre outros, que 

buscam agilidade nas suas operações logísticas em um 

condomínio com alto padrão de qualidade e 

infraestrutura completa.  

 

- Área Total do Terreno: 432.019 m² 

- Potencial Construtivo: 108.000 m² 

- Área Construída: 29.000 m² 
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Localização 
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LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA 

PRINCIPAIS DISTÂNCIAS 

Fácil acesso da rodovia Presidente Dutra 

Aeroporto Internacional Galeão 

Centro do Rio de Janeiro 

Aeroporto Santos Dumont 

18 km 

22 km 

20 km 
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Localização 
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O GLP Irajá possui acesso pela Rodovia 

Presidente Dutra (BR-116), que conecta os 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 

um dos principais eixos logísticos do país. 

A 18 km do Aeroporto Internacional 

Galeão e 22 km do centro da cidade, o 

empreendimento fica estrategicamente 

localizado, facilitando a distribuição tanto 

para bairros centrais da cidade do Rio de 

Janeiro quanto para a região 

metropolitana e todo o estado. 
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Condições de Acesso 
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Terreno 
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Localização: 

Rodovia Presidente Dutra, altura do nº 500 

– Rio de Janeiro (RJ) 

Área do Terreno: 

432.019 m² 

Licenciamento: 

- Alvará de Construção emitido em 06/04/15 

- Autorização para Supressão Vegetal emitida em 22/06/15 

- Licença Ambiental de Terraplanagem emitida em 22/06/15 

- Licença Ambiental de Instalação emitida em 02/03/16 
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Infraestrutura do Empreendimento 
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- Portaria blindada com eclusa 

- Segurança 24 horas com controle perimetral e CFTV 

- Sala de descanso de motoristas com copa e vestiário  

- Ampla área de manobra para caminhões e carretas 

- Estacionamento externo e interno para carros, caminhões e 

carretas 

- Restaurante, cozinha industrial e refeitório 

- Ambulatório 

- Área de convivência para funcionários 

- Sala de gerência e administração do empreendimento 

- Coleta seletiva de lixo 

- Rede de telefonia 

- Previsão para reúso de água 

- Jardinagem, limpeza e manutenção das áreas comuns 

- Gestão profissional do empreendimento 
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Economias Operacionais 
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- Iluminação natural – 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. 

- 88% de eficiência de área de armazenagem sobre a área locada. 

- Armazenagem em até 6 alturas, 1,25 palete/m². 
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Economias Operacionais 
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Estacionamento externo 

de caminhões e veículos 

Portaria com apoio 

ao motorista Vestiário e refeitório 

Estacionamento interno 

de caminhões e veículos 
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Economias Operacionais 
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QUADRO DE ÁREAS 

Galpão 2 Área de Armazenagem (m²) Área de Marquise (m²) Área de Mezanino (m²) Área de Vestiário Externa (m²) Área Privativa Total (m²) Área Comum (m²) Área  Locável Total (m²) 

Módulo 1 6.546,40 434,70 781,01 79,10 7.841,21 326,50 8.167,70 

Módulo 2 8.167,50 675,00 0,00 98,68 8.941,18 413,48 9.354,66 

Módulo 3 8.167,50 675,00 0,00 98,68 8.941,18 413,48 9.354,66 

TOTAL 22.881,40 1.784,70 781,01 276,46 25.723,57 1.153,46 26.877,03 
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Especificações Técnicasdos Galpões 
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- Piso de concreto nivelado a laser, com resistência de 6 t/m² 

- Espaçamento entre pilares de 22,5 m x 18 m (L x P) 

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

- Pé-direito livre de 12 m 

- Sprinklers instalados (categoria J4) 

- 60 docas 

- Amplo pátio de manobras 

- Niveladoras eletro-hidráulicas instaladas 

- Portas de docas seccionadas com acionamento manual 
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Especificações Técnicas dos Galpões 
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Cobertura em estrutura metálica, 

telhas zipadas e isolamento face felt 

Mezanino sob demanda 

Marquise com 6 m de 

profundidade 

Eficiência na área líquida 

de armazenagem 

Entregue com niveladoras 

e portas de docas 

Resitência do piso para 6 t/m² 

Exclusivas juntas 

metálicas no stage 

Modulação de pilar 

de 22,5 m (L) 

Pé-direito de 12 m livre, 

permitindo até 6 alturas 

de armazenagem 

Illuminação natural 3% 

Entregue com sprinklers 

categoria J4 
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- São modulares, com 180 m² cada (4 módulos) 

 

- Serão construídos apenas mediante solicitação formal 

do locatário 

 

- Não há cobrança de aluguel sobre área de mezaninos 

não construídos 

 

- Serão construídos num prazo de até 90 dias contados 

da solicitação formal do locatário 

 

- Serão 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 

Especificações Técnicas 

Mezanino 
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Energia Elétrica 

- Iluminação natural > economia de até 100%  

- Lâmpadas de LED > economia de até 70% 

 

Água 

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

- Louças e metais eficientes, reduzindo até 55% o consumo 

 

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

- Sprinklers categoria J4 

- 88% de eficiência de área de armazenagem sobre área locada 

- Mezaninos construídos sob medida 

- Serviços agregados (refeitório, ambulatório e outros) 

- Coleta seletiva de lixo 

- Sala de apoio ao motorista 

- Vagas de carretas externas 

- Segurança 24 horas com CFTV 

- Expertise GLP em implantação de condomínios de alto padrão e operações climatizadas 

Vantagens Competitivas 
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Diferenciais GLP 

Custos Operacionais  

Área Privativa 

Aluguel 

IPTU 

Seguro 

Custos Operacionais  

Áreas Comuns 
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Juliano Licurci 

Leasing e Novos negócios 

Tel: +55 11 3500-3658 

E-mail: jlicurci@GLProp.com 


