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O Ecopark Linhares é um moderno complexo industrial, logístico e empresarial situ-

ado estrategicamente no polo industrial de Linhares, cidade que fica a 120 km ao 

norte da capital, Vitória-ES. 

O empreendimento, que possui 770 mil m² de área total, oferece uma estrutura com-

pleta, capaz de abrigar operações de indústrias e empresas dos mais variados 

ramos e portes. Segurança, praticidade, galpões personalizados, localização privile-

giada e incentivos fiscais são alguns dos diferenciais que o Ecopark Linhares propor-

ciona aos seus clientes na locação dos imóveis.

O MAIS AVANÇADO 
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL 
DO ESPÍRITO SANTO

Ecopark Linhares
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Localização

Linhares é um dos principais municípios do Espírito Santo, tanto pela extensão 

territorial e litorânea - maior do Estado – quanto pelo alto índice de desenvolvi-

mento econômico. Cortada por uma das principais malhas rodoviárias do Bra-

sil, a BR 101, Linhares abriga algumas das maiores empresas e indústrias do 

país, que a transformam em um ponto estratégico na atual configuração 

socioeconômica nacional e internacional.

PONTO ESTRATÉGICO 
PARA ABRIGAR O SEU 
EMPREENDIMENTO
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Dados

Estrutura de restaurante para atender à demanda 
das empresas instaladas;

Serão disponibilizados galpões  de qualquer 
tamanho, que podem ser construídos de 
acordo com a necessidade do cliente;

TUDO QUE SEU 
NEGÓCIO PRECISA 
EM UM SÓ LUGAR 770 mil m² de terreno, com previsão de construção de mais de 

300.000 m², dos quais 15% já estão construídos e ocupados;

Construções realizadas sob demanda, adequando-se às 
características de operações específicas, na modalidade built to suit;

Estrutura de uso comum para 
apoio a caminhoneiros, com 
banheiro, vestiário, restaurante 
e lanchonete;

Portaria com recepção, sistema 
eletrônico de controle de acesso, 
segurança armada 24 horas e 
monitoramento de vídeo com 
acesso remoto.
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Dados

ESTRUTURA DE PONTA 
PARA ATENDER ÀS SUAS 
NECESSIDADES

Pé-direito livre de 14 
metros no interior 
do galpão;

Pátio de 
manobra 
frontal com 
45 metros;

Docas elevadas;

Estrutura pré-fabricada em concreto 
(incluindo a de cobertura);

Telhas termoacústicas;

Renovação natural de ar;

Piso em concreto nivelado a laser, 
com capacidade de 8 T/m².
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Construções realizadas 
sob encomenda para 
atender às mais variadas 
demandas.

VANTAGENS DE 
FAZER PARTE DO 
EMPREENDIMENTO

Incentivos fiscais, tais 
como: SUDENE, INVEST-ES, 
COMPETE, entre outros;

Redução do investimento 
e de custos operacionais;

Praticidade e agilidade 
na implantação de 
novos negócios;

Infraestrutura
e serviços
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Principais distâncias:

Localização privilegiada no Polo 
Industrial de Linhares;

À margem da BR 101 – KM 160;

Fácil acesso à mão de obra local por 
estar próximo aos bairros Bebedouro, Rio 
Quartel e Baixo Quartel;

Empresas e indústrias âncoras 
instaladas na região, tais como: Weg 
Motores, Brametal, Imetame Granitos, 
Ducoco, Technotextil, Leão Alimentos e 
Bebidas, Seta Embalagens, Librelato 
Implementos Rodoviários, entre outras.

LOCALIZADO NA 
REGIÃO DO ESTADO 
QUE MAIS CRESCE
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ESTRUTURA 
COMPLETA DE UM 
CONDOMÍNIO

Infraestrutura
e serviços

Estacionamento; Estrutura de apoio
a caminhoneiros;

Restaurante; Armazenagem
a céu aberto;

Máquinas para
movimentação
de cargas.
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CONFORTO, 
SEGURANÇA 
E COMODIDADE

Infraestrutura
e serviços

Limpeza e manutenção
das áreas comuns;

Sistema de segurança
com monitoramento 
de vídeo;

Controle de acesso 
24 horas,com segurança
armada;

Coleta seletiva de lixo.
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EMPREENDIMENTO 
ECOLOGICAMENTE 
RESPONSÁVEL

Sustentabilidade

O Ecopark Linhares se preocupa em realizar ações que reduzem os 

impactos ao meio ambiente e contribuem para um mundo mais atento 

às questões ecológicas e ao desenvolvimento sustentável, tais como:

Eficiência energética alcançada com a utilização de 

iluminação natural dos armazéns, além de sistemas de 

iluminação de alto desempenho e baixo consumo;

Áreas verdes por todo o complexo que, além de 

proporcionarem um ambiente de trabalho mais 

agradável e humano, também agem de forma positiva 

para a redução dos efeitos que contribuem com a 

formação do fenômeno de ilhas de calor;
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Sustentabilidade

Utilização de métodos construtivos industrializados, que 

são aplicados desde a pavimentação até a construção 

dos armazéns. Isso reduz drasticamente a geração de 

resíduos, garante uma utilização racional e controlada 

dos recursos e traz significativa redução no tempo de 

construção, minimizando, assim, os impactos urbanos e 

sociais causados pelos métodos tradicionais;

A Pavimentação Intertravada de Concreto traz, ainda, 

diversos outros benefícios quando comparada com 

pavimentação flexível (asfalto), como:

Taxa de reflexão até 30% maior, reduzindo o consumo 

de energia com iluminação, além de reduzir a 

temperatura;

Permeabilidade que reduz o escoamento superficial e 

a sobrecarga do sistema de drenagem;

Flexibilidade, já que permite que obras de 

manutenção e infraestrutura sejam realizadas sem a 

necessidade de quebra do piso, além de não gerar 

resíduos sólidos e não exigir insumos para sua 

recomposição;

Permeabilidade, aliada à taxa de reflexão mais 

elevada, também ajuda a reduzir a temperatura 

superficial, o que contribui para a redução dos 

impactos da urbanização.

Uso racional de água com coleta e reutilização de 

toda a água pluvial colhida dos armazéns e pátios 

para a limpeza das áreas externas e irrigação das 

áreas verdes;

Preservação ambiental com a manutenção de mata 

natural, de área total de 47.000 m²;
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Contato

ENTRE EM CONTATO 
CONOSCO PARA SABER 
MAIS OU ESCLARECER 
QUALQUER DÚVIDA.

55 27 3298 1616
contato@ecoparklinhares.com

Rodovia BR 101 Norte, Km 160,

Bebedouro, Linhares, Espírito Santo

CEP: 29915-140
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