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“O  crescimento da cidade de Seul pode ser descrito através da 
história da ocupação das margens do córrego Cheong-Gye”

 (Reis,L.F.& Silva,R.L.M,p.114)



Histórico

Final da Guerra das Coréias

Tamponamento do Rio Cheonggyecheon

• Revolução de 1960;
• Recorrência de grandes enchentes;
• Poluição do rio Cheonggyecheon;
• Processo de industrialização e modernização;
• Tentativa de alavancar a indústria automotora;



Histórico
Consolidação e decadência do centro comercial

“A colossal estrutura imprimiria sua profunda marca no entorno, 
com um impacto gigantesco sobre a identidade da velha cidade que 
se modernizava.” (Reis,L.F.& Silva,R.L.M,p.119)

“Se, em um primeiro momento, o concreto armado do novo equipamento 
público fora associado à modernidade, nas décadas posteriores ele 
seria lembrado como o grande responsável pelo processo de 
degradação do centro”

Em que pese o impacto paisagístico negativo do elevado, a rápida 
transição de usos do solo deve ser entendida como um fenômeno mais 
complexo, indissociável do processo de declínio dos centros 
históricos das grandes cidades do mundo capitalista, observado a 
partir de meados do século XX e intensificado justamente na década 
de 1970

Década de 1970



Projeto

Imagens de promoção do projeto

“Concebido pelo governo metropolitano de Seul, o vice-prefeito Yun-Jang 
e dois consórcios de engenharia selecionados por concurso, Ao longo do 
processo, engenheiros, consultores, arquitetos e paisagistas também se 
engajaram, incluindo o prefeito. Teve início em 2002 e finalização em 
2005” (ROW, Peter. AU pIni)



Projeto

• 75% do concreto e asfalto 
foram reaproveitados no 
projeto;

• Áreas de transbordo de 
água, recuos e aterros de 
absorção;

• Restauração do curso de 
água através de 
bombeamento do Rio Han, 
purificada e distribuída 
em 4 pontos do córrego;



Projeto

• Ruas de pedestre ao longo das margens;
• 17 entradas de acesso a orla e 22 pontes de conexão;
• 3,6 Km de área verde contínua para pedestres e ciclistas;
• Investimento no transporte público e melhoria na malha viária;





Projeto



Projeto





Considerações finais

● Referência em projeto ecológico
● Melhora do conforto térmico e do microclima
● Criação de um espaço verde no centro
● Lazer
● Importância ao pedestre
● City marketing
● Figura do Herói
● Expulsão
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