
O Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da Sabesp, entrega aos  

moradores do bairro Cangaíba e região 
um novo espaço de lazer: a área do re-
servatório da Sabesp no bairro foi trans-
formada em um parque com 12,3 mil m², 
com ampla infraestrutura. 

O objetivo foi criar um espaço volta-
do à conscientização ambiental, educa-
ção, lazer e esporte. Além de se diver-
tirem, os visitantes têm acesso a uma 
exposição permanente sobre a impor-
tância do saneamento. 

A iniciativa beneficia diretamente cer-
ca de 370 mil pessoas, moradoras do dis-
trito Cangaíba e bairros vizinhos.

Estrutura do Parque

O parque conta com quadra de es-
portes com arquibancada, para utiliza-

ção da comunidade; uma praça superior 
com um mirante com vista para o bairro; 
playground e praça com equipamentos 
para a terceira idade.

As 470 árvores existentes na área 
foram mantidas e outras 120 espécies, 
como quaresmeiras, ipês, sibipirunas, 
entre outras, foram plantadas no interior 
e no entorno, para revitalizar a paisagem.

Completam os atrativos uma exposição 
sobre o saneamento, com dicas de econo-
mia de água, informações sobre os manan-
ciais, estações de tratamento de esgotos, o 
ciclo do saneamento, Programa Onda Lim-
pa, Projeto Tietê, Clubinho Sabesp, entre 
outras informações. 

O parque foi construído a partir de 
um projeto moderno e ambientalmen-
te correto, com a utilização de sistemas 
pré-fabricados e conceitos de constru-
ção sustentável.
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Sabesp traz 
lazer e cultura 
ao Cangaíba

Moradores já comemoram criação do Parque Sabesp no bairro

É o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Sabesp,
levando qualidade de vida e lazer para o Cangaíba

Deck com vista para o bairro foi construído  
sem retirar as árvores existentes no local

Além do playground, o parque tem  
quadra de esportes com arquibancada

O Parque está localizado na 
avenida Cangaíba, na esquina  
com a rua Eng. Costa Ourique

Árvores encontradas
no parque:

Ipê-branco Aroeira-salsa Agapanto

Quaresmeira Ipê-amareloCaroba

Ipê-roxo-de-bola Lírio-da-paz Sibipiruna

Há no local equipamentos 
para a prática de exercícios



BOMBEIROS

ECOPOSTO

ACESSO PELA 
AVENIDA CANGAÍBA

CAMPO DE ATIVIDADES MIRANTE
PLAYGROUND E ATIVIDADES DE 3ª IDADE

SANITÁRIOS & ZELADORIA
ACESSO PELA 
RUA ELISIÁRIA ESPÍNOLA

ROTA ACESSÍVEL
PERCURSO LÚDICO

AVENIDA CANGAÍBA

RUA ENG.º C
OSTA OURIQUE

Fala comunidade!

“Antigamente, nossa comunidade era 
muito violenta. Hoje em dia, com a im-
plantação de vários projetos do Governo 
do Estado de São Paulo, melhorou muito. 
Esse parque vai ser um benefício muito 
grande para a nossa comunidade; agre-
gando as crianças. Acredito que o parque 
também vai valorizar muito os comércios 
e residências da região.”

Valter Delfino 
morador do bairro há  

cerca de 30 anos 

“O Parque vai valorizar – e muito – a re-
gião. É como se fosse um presente para 
o bairro, que já tem 104 anos. A comuni-
dade da caixa d’água vai se sentir lison-
jeada com equipamento público dispo-
nível para recreação, lazer e atividades 
para os idosos, adultos e crianças. É de 
grande relevância essa parceria Sabesp 
e Governo do Estado para com a nossa 
comunidade.” 

Ivanildo França da Silva
morador da região há 9 anos

“A implantação desse parque vai trazer 
muito benefício, porque temos muitas 
crianças na comunidade. Infelizmente, 
nem todas podem ir ao Parque Ecológico 
de domingo, porque muitos pais traba-
lham e não há quem as leve. Agora, até 
a gente pode trazer as crianças para esse 
campo, fazer um piquenique no domin-
go... Então, ficou uma coisa bem prática 
aqui na  região.”

Antonio Carlos de Almeida
morador da região há 25 anos
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Na área está instalada  
uma exposição permanente sobre 

a importância do saneamento

Esgoto tratado e   
qualidade de vida

A região também foi recentemen-
te contemplada com um importante 
empreendimento da 3ª etapa do Pro-
jeto Tietê: a construção de um inter-
ceptor de 9,1 km ao longo da Av. Dr. 
Assis Ribeiro, onde foram investidos 
R$ 29,7 milhões.

O interceptor é uma tubulação 
de grande porte que encaminha os 
esgotos de cerca de 130 mil morado-
res dos bairros Engenheiro Goulart, 
Cangaíba, Vila Sílvia e Vila Císper à 
Estação de Tratamento de Esgotos 
Parque Novo Mundo, proporcionan-
do mais saúde e qualidade de vida 
à população e contribuindo para a 
conservação do meio ambiente.

Na sequência, a Sabesp construiu 
uma Estação Elevatória de Esgotos, 
8.600 metros de prolongamento de 
redes coletoras e está realizando cer-
ca de 2 mil novas ligações de esgo-
tos no Jardim São Francisco e Jardim 
Piratininga, beneficiando aproxima-
damente 7.700 pessoas da região do 
Cangaíba, com mais cerca de R$ 8 mi-
lhões em investimentos.


