Prátil constrói primeiro estacionamento solar do Ceará, em Limoeiro do Norte
A Prátil, empresa de soluções da Enel, inaugurou o primeiro estacionamento gerador de energia
solar do Ceará. A obra foi construída para a Mavi Papelaria, em Limoeiro do Norte. Ao todo,
foram instalados 27 módulos fotovoltaicos com potência de 7,02 kWp, que devem render 12.253
kWh por ano – cerca de 95% da energia consumida pelo estabelecimento. O investimento girou
em torno de R$ 60 mil. A estimativa da Prátil é que, nos 25 anos de vida útil do sistema, a
economia gire em torno de R$ 350 mil.
Recentemente, em Tabuleiro do Norte, a Prátil entregou o primeiro condomínio solar do Brasil
em geração distribuída para a rede Pague Menos, no Ceará. Com 3.420 placas fotovoltaicas, a
planta tem potência total instalada de 1.060 kWp, o suficiente para abastecer cerca de 900
residências todos os dias. Foram investidos R$ 7 milhões na elaboração e na construção do
projeto. No total, 40 lojas da rede de farmácias Pague Menos receberão energia gerada pelo
condomínio.
Modelo no Rio de Janeiro
A Prátil já havia construído um estacionamento solar no pátio da na sede das empresas do grupo
Enel, em Niterói (RJ). A obra é formada por 175 painéis solares instalados em uma área de 260
m², que comporta 20 carros. A energia gerada pelas placas abastece o próprio prédio da
companhia. O estacionamento solar é um dos maiores do Brasil em geração distribuída.
Sobre a Prátil
Empresa da multinacional de energia Enel, a Prátil é especializada em soluções inteligentes de
energia no Brasil. Atua nas áreas de eficiência energética, infraestrutura elétrica e geração
distribuída. Projetos de geração distribuída com energia solar são algumas das principais
iniciativas desenvolvidas pela Prátil. Desde 2013, a empresa atua neste mercado, tendo
instalado sistemas de geração distribuída em diferentes estados brasileiros.

