
Dados rápidos
Provedora líder mundial de energia 
acelerada por turbinas móveis

Fundada em 2004

Sede global: Jacksonville, FL, USA

Instalou quase 4,5GW em mais 
de 30 países

Aproximadamente 1.000 funcionários 
globalmente

Usinas de energia escalonáveis a 
mais de 500 MW

Parceria estratégica com a GE

Aplicações 
Conexão Temporária

Operação de carga base

Suporte & estabilidade da rede

Pico de potência

Energia distribuída

Geração industrial
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Visão geral
A APR Energy é um líder global em soluções de energia em grande escala, atendendo 
cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Podemos entregar, em algumas 
semanas, grandes blocos de energia que podem abastecer cidades inteiras ou operações 
industriais em qualquer lugar do mundo. A energia confiável que a APR Energy fornece 
impulsiona o crescimento econômico, a estabilidade sociopolítica e melhora, em geral, 
a qualidade de vida nos países que servimos. 

Nosso negócio 
A APR Energy constrói, possui e opera usinas de energia móveis implantadas rapidamente 
para clientes que nos pagam por uma combinação da eletricidade que produzimos 
e acesso à capacidade de geração disponível que fornecemos. As usinas variam de 
acordo com o tipo e a tecnologia e podem ser projetadas para aplicação temporária 
ou uso em longo prazo. 

Principais benefícios para o cliente
Disponibilidade de energia acelerada Nossa tecnologia de geração de energia 
altamente móvel e design modular de usinas, e hubs de distribuição global de serviço 
completo, capacitam a APR Energy a entregar energia confiável e rápida quando e onde 
os clientes precisam dela.

Tecnologia de vanguarda. A APR Energy oferece uma das frotas mais novas e 
diversificadas da indústria, incluindo turbinas a gás móveis bicombustível assim como 
grupos geradores a gás natural e diesel com motores de reciprocidade.

• Liderança na indústria, confiabilidade, eficiência de combustível e controle de emissões
• Capacidades de automação e monitoramento remoto
• Controle automático de energia reativa para suporte de voltagem e estabilidade da 

rede

Abordagem chave-na-mão. A APR Energy gerencia toda a instalação e as operações 
da usina. Através da utilização de recursos avançados de design, engenharia e logística, 
fornecemos execução chave-na-mão rápida e sem falhas que inclui engenharia civil, 
preparação de fundações, vedação de perímetros, iluminação e sistemas de segurança.

Flexível e escalonável. Oferecemos soluções flexíveis referentes ao tipo de combustível, 
faixa de voltagem e espaço e as usinas escalonáveis a 500 MW ou mais.

Parceria comunitária. Formamos parcerias com as comunidades locais nas quais 
operamos para promover relacionamentos positivos e apoiar a infraestrutura, a educação, 
a saúde e as causas de auxílio a catástrofes locais.



l	 Presidente e co-fundador da 
APR Energy

l	 Membro conselho de 
administração da APR Energy

l	 CEO industrial desde 1991

l	 Foi cofundador da 
Showpower, dirigida para a 
indústria de entretenimento, 
em 1987

l	 Vendeu a Showpower à GE 
em 1999

John Campion | Presidente

Nosso mercado
A APR Energy serve uma grande variedade de clientes em nível 
global, incluindo alguns das maiores empresas de serviços públicos 
e projetos de alto uso de energia, e nas indústrias de mineração 
e petroquímica. Há muitos impulsionadores de demanda para as 
soluções de geração de energia acelerada da APR Energy, incluindo 
o rápido crescimento econômico e a urbanização, a falta de recursos 
e de financiamento para as novas usinas, necessidade de conexão 
temporária durante a construção de uma usina permanente, 
infraestruturas antigas e padrões climáticos variáveis, e energia 
de backup para energia renovável intermitente.

Projetos de energia globais

Angola
Argentina
Austrália
Bangladesh
Benin
Botswana
Burkina Faso
Canadá
Costa Rica
Chipre
Equador
Egito

Gabão
Guatemala
Haiti
Indonésia
Iraque
Japão
Líbia
Mali
Martinica
México
Moçambique
Myanmar

Nova Caledônia 
Omã
Peru
Puerto rico
Senegal
Sri Lanka
Tanzânia
EUA
IV dos EUA
Uruguai
Iêmen

A APR Energy tem uma abordagem de tolerância zero relativamente a práticas 
de negócio desonestas e antiéticas, e incentiva, de maneira inequívoca, todos 
os seus funcionários, subcontratados e agentes que fazem negócios em seu 
nome a agir de forma ética e honesta. A APR Energy conduz todas as suas 
atividades comerciais sob uma política antissuborno pormenorizada, em total 
conformidade com todas as leis internacionais aplicáveis, incluindo a Lei contra 
Subornos do Reino Unido, de 2010, e a Lei de Práticas Corruptas no Exterior 
(como emendada). A APR Energy tem um programa de procedimentos, 
avaliação de riscos, análise de atividades e treinamento de pessoal concebido 
para prevenir o suborno em qualquer parte do mundo em que a APR Energy 
opere.
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Encontre-nos em aprenergy.com

facebook.com/aprenergy              twitter.com/aprenergyplc              linkedin.com/company/apr-energy              youtube.com/aprenergy

Informações de contato
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+1 904 223 2278 | info@aprenergy.com

www.aprenergy.com


