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O desenvolvimento do concurso público 
teve como base estrutural o reforço da 
Estrutura Ecológica Municipal, com o 
objetivo de restaurar a conectividade 
lateral, longitudinal e vertical do sistema 
do corredor ambiental urbano do Rio Cali, 
tendo em conta a permanente e exuberante 
vegetação urbana existente e o clima 
húmido, com precipitação e temperaturas 
elevadas constantes.

A proposta paisagística teve como intuito 
aumentar em 20 % a presença arbóreo-
arbustiva e um aumento quantitativo e 
qualificativo da área verde por habitante 

através do uso de espécies adaptadas 
às condições existentes, estruturando o tipo 
de vegetação em função da análise biofísica 
do local, como espécies indicadas para 
a proteção da zona ribeirinha, pela floração 
e frutificação chamativa, alimentação para 
a avifauna e pelo seu valor paisagístico.

A aposta na concretização de um desenho 
de restauro ecológico e ambiental de baixo 
impacto, como infraestruturas de contenção 
da erosão paralelas ao fluxo fluvial, 
permitiram a diminuição da velocidade 
do caudal do rio e a existência de pequenos 
abrigos fluviais para fauna urbana.
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 DE APOIOPara o desenho urbanístico foi dada especial 
atenção aos espaços abertos, como praças e 
pontos de referência urbanos, que permitiram 
a abertura visual exterior para o interior do 
parque, através de interrupções nas manchas 
arbóreas e no coberto vegetal.

Relativamente à área de usufruto público, 
de carácter coletivo, esta garante 
a conectividade dos elementos estruturantes 
do espaço público e a transição da zona 
urbana para a zona ribeirinha, onde 
se desenvolvem as relações culturais, 
desportivas, equipamentos públicos e zona 
de estadia e de lazer.

Cumpriu-se, desta forma, o objetivo 
de integrar a cidade com o rio, em função dos 
espaços de propriedade pública existentes ao 
longo de dois eixos viários paralelos, através 
de soluções de mobilidade que permitiram 

uma conectividade urbano/regional, 
cumprindo a condição de continuidade 
espacial e ecológica que a manutenção de um 
recurso hidrológico desta natureza exige.

O Corredor Ambiental Urbano moldado pelo 
rio Cali e suas áreas florestais protetoras 
adquirem grande relevância para a cidade, 
do ponto de vista histórico, ambiental e 
cultural, dada a sua relação com a origem 
da mesma. Assim, a fim de alcançar um 
design ambiental, paisagístico e urbano que 
reflita a ideologia da comunidade de Cali, 
através da geração das melhores propostas, 
foi estabelecida uma aliança estratégica 
com a Sociedade Colombiana de Arquitetos 
de Valle del Cauca para realizar uma processo 
transparente, como o processo de licitação 
pública, como garantia de que a cidade tenha 
a melhor proposta possível.


