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Sobre a KEMCOI



Visão Geral da KEMCO

História � 1980 Estabelecimento da KEMCO

� 2003 Fundação do Centro de Energia Nova e Renovável (afiliado)

� 2005   Abertura do Cartório de Registro de Redução dos GEE e de CDM da Coréia

Escritório de Certificação designado pelas Nações Unidas

� 1980 Estabelecimento da KEMCO

� 2003 Fundação do Centro de Energia Nova e Renovável (afiliado)

� 2005   Abertura do Cartório de Registro de Redução dos GEE e de CDM da Coréia

Escritório de Certificação designado pelas Nações Unidas

Organizações 4 Sedes, 1 Centro de Renováveis, 12 Sedes Regionais (Efetivo: 455 Funcionários)

Principais Atividades

Orçamentos(2011) 1,336 bilhões de dólares (Orçamento operacional $73 milhões, subsídios e empréstimos $ 1,283 

bilhões)

Eficiência Energética

ae Economia

Energia Nova e

Renovável

Mudanças Climáticas

Resposta

• Implementação de Programas Setoriais de EE (Indústria, Construção Civil, Transporte)

• Transformação do Mercado para a Eficiência Energética (Rotulagem e Certificados)

• Apoios Financeiros (ESCO, Empréstimo), Campanhas Educativas e Públicas

• Implantação de Prédios e Casas Verdes
• Certificação de Sistemas de Energia Nova e Renovável
• Apoios Financeiros (Subsídios, Empréstimo), Dívida pública, RPS, FIT, etc. 

• Acordos com Metas de GEE & Energia

• Registro e certificação de Redução Voluntária de GEE (KCER*)

• Certificação para Projetos de CDM
* KCER : Reduções de Emissões Certificadas pela Coréia
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Uso de Energia na Coréia do SulII



Uso de Energia na Coréia do Sul

A Coreia do Sul é o 10o maior consumidor mundial de energia (96% da energia é
importada, 84% de combustíveis fósseis)

As importações de energia de 121,7 bilhões de dólares em 2010 representou
28,6% das importações brutas, superando em muito as exportações de 
semicondutores e automóveis juntas.

O uso de energia e as emissões de CO2 relacionadas à energia
têm aumentado devido à história de rápida industrialização.



Programas de Eficiência Energética
nos Transportes
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Programa de Eficiência de combustível e Etiquetagem

(≤15 ) (<3.5ton)

O programa visa promover o desenvolvimento de veículos de alta
eficiência e incentivar os consumidores a comprá-los.

CLASSIFICAÇÃO 1 2 3 4 5

Eficiência do 
Combustível

(km/L)

15 ou
mais

14,9~12,8 12,7~10,6 10,5~8,4
8,3 ou
menos

Os fabricantes têm de colocar uma etiqueta com as informações da eficiência e 
a classificação do combustível. 

Os veículos mais eficientes são classificados como Classe 1 e os menos, como classe 5.

As emissões de CO2 (g/km) são indicadas junto com outras informações.



Programa de Eficiência Média do Combustível

Definir normas reguladoras do veículo sobre eficiência energética
e emissões de GEE, considerando critérios de medição
compatíveis internacionalmente. 

As montadoras podem escolher como opções de meta economia de combustível de 17 
km/ℓ ou as emissão de GEE de 140gCO2/km até 2015.

EUA(2016) JPN(2015) UE(2015) KOR(2015)

16,6 (141) 16,8 (140)

18,1 (130)

17,0 (140)

km/ℓ (CO2 g/km)

Os padrões de eficiência do combustível ou de emissão devem ser aplicados em até 30% 
do total das vendas das montadoras em 2012 e aumentando gradativamente para 100% 
das vendas até 2015.
Se as montadoras não conseguirem cumprir as obrigações, poderão ser 
impostas penalidades.



Outros Programas de Eficiência Energética nos
Transportes

Promoção de Veículos Econômicos (Carros Pequenos)

O sistema de classificação da eficiência dos pneus terá 5 classes.

Normas de eficiência e Programa de Etiquetagem de Pneus

A parceria é um programa de Acordo Voluntário.

Parceria Transporte Verde & Inteligente

O programa piloto de certificação será iniciado na segunda metade de 2011.

Os pneus respondem por 4 ~ 7% do consumo de combustível automotivo.

Carros Pequenos (menos de 1.000 cc ou menos) têm melhor eficiência de combustível do 
que os veículos de passageiros de maior porte.

Para promover o uso de veículos pequenos, foram implementados programas de incentivo, 
como redução de impostos, tarifas de estacionamento com desconto.

A meta é promover a troca de informações e tecnologia entre os participantes e 

identificar medidas pra economia de energia.
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