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Oportunidade
A indústria do gás natural nos depositos de xisto criou raízes e

continua a crescer na Pensilvânia. Até agosto de 2012, foram

perfurados 5.821 poços e 2.875 estão em produção — um

aumento de 27% desde 30 de dezembro de 2011. O estado atingiu

o 4º lugar na contribuição econômica da indústria do xisto em

2010, e por cada dólar investido pelos produtores de gás de xisto

são gerados cerca de 2 dólares de resultado econômico. 

De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a

formação de xisto do depósito Marcellus localizado na

Pensilvânia está projetada para produzir 5 bilhões de metros
cúbicos de gás natural por dia, o que representaria cerca de

um quarto da produção e consumo anual de gás natural dos

EUA em 2020. A produção de gás natural de Marcellus foi de 

241 bilhões de metros cúbicos na primeira metade de 2012.

Benefícios econômicos
A indústria do gás de xisto teve um enorme impacto na economia
da Pensilvânia. Em 2010, o desenvolvimento dos depositos de
xisto aumentou a atividade econômica da Pensilvânia em 
US$ 11,2 bilhões e apoiou cerca de 240.000 postos de trabalho
na indústria do petróleo e gás.       

Um estudo realizado em março de 2012 pela Wells Fargo
Securities estimou que o desenvolvimento do depósito
de gás de Marcellus podia ajudar a aumentar  o número
de postos de trabalho na Pensilvânia em 570.000 ou
mais até 2020, à medida que o aumento nos numeros de
perfurações e desenvolvimento implicarem mais serviços
e profissões como, por exemplo, hospedagem, lazer,
engenharia e inspeções.

Energia de baixo custo
Os consumidores da Pensilvânia também se beneficiaram —
obtiveram uma redução de 50% nos preços do gás natural
devido a uma produção mais elevada do depósito de Marcellus.
As despesas totais com energia caíram em 40%. Para as
indústrias de manufaturas na Pensilvânia.  

As contas da eletricidade e gás nas residencias da Pensilvânia
foram enormemente reduzidas. O Philadelphia Inquirer apresentou
dados que demonstram que os aprox. 500.000 clientes da
Philadelphia Gas Works estão economizando 594 dólares
anualmente – isso representa um total de US$ 297 milhões.

A distribuidor de eletricidade (PECO) informa que os
clientes de eletricidade estão economizando,
anualmente, 1 bilhão de dólares.

Além disso, mais de 50.000 proprietários rurais estão recebendo
cheques de royalties, cujo valor totalizou US$ 400 milhões em 2011.

A Pensilvânia teve um papel determinante na indústria do petróleo e gás desde o momento em que Coronel
Edwin Drake perfurou o primeiro poço de petróleo de 21 m de profundidade no Condado de Crawford, no ano de
1859. Atualmente, os recursos energéticos do estado — que incluem depositos de gas natural nas formações
de xisto Marcellus e Utica — apresentam oportunidades multidimensionais para o novo crescimento
econômico e o seu potencial está conduzindo a Pensilvânia a uma nova revolução industrial.

Debaixo de cerca de dois terços do estado reside a chave para o futuro da indústria energética na Pensilvânia,
indústria essa que já criou milhares de postos de trabalho e que foi responsável por ter feito com que os
consumidores economizassem bilhões de dólares nas contas de energia.
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241 bilhões de
metros cúbicos
Foi a produção de gás de xisto
do depósito de Marcellus da
Pensilvânia na primeira
metade de 2012

US$ 633 milhões    
que os consumidores da
Pensilvânia economizaram
durante 2010

MEDIDAS DE IMPACTO

Aprox. 1:2
É o retorno do investimento
por cada dólar investido pelos
produtores de gás de  xisto de
Marcellus

Em 2010
US$ 11,2 bilhões foi o valor do
aumento da atividade
econômica e foram criados
140.000 postos de trabalho

Os resultados de Marcellus confirmou quase todas
as previsões otimistas. Nós previmos postos de
trabalho, e eles estão aqui. Nós previmos
crescimento, e as empresas que nunca tinham
ouvido falar do depósito de Marcellus há cinco
anos atrás estão agora se expandindo. Nós
previmos energia abundante, e as projeções
apontam que quase um terço da nossa eletricidade
será, em breve, gerada utilizando gás natural.

—  Governador Tom Corbett 
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Gás de xisto e manufaturas
À medida que a Pensilvânia cresce como produtora de gás
natural, este abundante recurso natural representa uma
tremenda oportunidade para o crescimento da indústria de
manufaturas do estado. Ao mesmo tempo que as empresas
aproveitem o gás natural de baixo custo nas suas instalações,
os subprodutos do gás natural como o etanol representam um
potencial incalculável para as indústrias derivadas do gás
natural para se localizarem na Pensilvânia.

Com o 2º maior campo de energia do mundo, a Pensilvânia
está no início de uma nova revolução industrial.

Ao mesmo tempo que o setor de energia do estado aumenta
significativamente, o gás de xisto proveniente do depósito
Marcellus tem o potencial para causar um impacto positivo em
outros setores chave na manufatura: 

• Produtos de plástico e borracha

• Aço para tubulações e poços

• Etanol utilizado na indústria petroquímica

Plásticos
Os produtos de plástico e de borracha estão diretamente
ligados à indústria do gás natural, tal como nos processos
gerais de manufatura de plásticos e borrachas sintéticas, as
matérias-primas – gás natural, petróleo e alcatrão – são
refinadas, destiladas e fraccionadas para produzir gases, óleos
leves, fracções intermediárias e óleos pesados. Estes
subprodutos são utilizados para a criação de vários produtos
para a medicina, automóveis, lazer e construção.

A Pensilvânia ocupa o 5º lugar no país na distribuição de
plásticos (US$ 8,8 bilhões) e no valor agregado para a indústria
de plásticos (US$ 4,4 bilhões). 

Com o empreendimento na Pensilvânia nos depósitos de Marcellus
e Utica, já está em destaque que a indústria de produtos de
plástico e borracha está em posição para crescer ainda mais.

Mão de obra de nível mundial
A história rica industrial da Pensilvânia criou uma mão de obra

intensiva que as empresas presentes no nosso estado

reconhecem como a melhor do país. No total, a mão de obra da

Pensilvânia é superior a seis milhões.  

O estado também proporciona a formação e consultoria para os

negócios através dos seus centros de manufatura avançados de

energia, e oferece vários programas em universidades

reconhecidas entre as melhores do mundo. 

A mão de obra de qualidade da Pensilvânia oferece uma
combinação ideal de conhecimento e experiência.

Recursos
A Pensilvânia oferece várias formas de ajuda financeira e

empresarial incluindo empréstimos, formação, benefícios fiscais

e assistência técnica através de vários programas de incentivo,

garantindo o ambiente da mais elevada qualidade para o

sucesso e crescimento do desenvolvimento econômico em todo

o estado. Visite o site newPA.com para obter mais detalhes
sobre o programa.  
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O depósito de Marcellus excedeu as nossas melhores
expectativas desde o seu início. Capacitamos, nos
últimos anos, mais de 5.000 pessoas na área do gás
natural. O depósito de Marcellus é uma peça crescente do
panorama de gás natural, e o gás de xisto é importante,
não só na Pensilvânia, mas em todo o país para a nossa
independência energética. 

—  Larry Michael, Assistente do Vice-Presidente de
Workforce Development & Special Projects no 
Penn State’s Pennsylvania College of Technology


