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Introdução

O Parque Ecológico Ruber Van Der Linden
apresenta significativa importância para o município de 
Garanhuns [A]. Sua própria história já é relevante, pois 
foi o primeiro espaço com características ecológicas do 
interior pernambucano e, desde sua criação ganhou 
popularidade junto à população, a qual reservava horas 
livres para passeios em um ambiente agradável e 
diferente, em relação ao centro urbano, ressaltando que 
nos dias atuais é considerado um dos mais aprazíveis 
espaços verdes de Garanhuns e região.  

O parque tem este nome em homenagem a quem o 
implantou e administrou, o Engenheiro Ruber Van Der 
Linden, cidadão garanhuense, nascido em 28 de junho 
de 1896, “muito estudioso, aprofundou-se nos 
conhecimentos de agronomia, pecuária e engenharia 
civil, física e química (...). Também é considerado, 
historiador, jornalista, desenhista e poeta”. Foi ele 
quem montou em Garanhuns o primeiro aparelho 
receptor de rádio e também,

Durante vários anos no cargo de gerente da empresa de água 
e luz do município, com recursos próprios da mencionada 
empresa, idealizou e implantou o “pau pombo”, que hoje 
tem o seu nome “Parque Ruber Van Der Linden”, 
considerando-o uma pequena reserva florestal, significando, 
sobretudo, um alerta para a defesa dos mananciais e a 
formação de uma área ecológica para o “ócio” dos homens 
após a estafante labuta semanal e recreio destinado a 
gurizada [5] (RÊGO, 1987. p, 195).

O resgate histórico indica que o parque funcionava 
na antiga Companhia de Abastecimento de Água e Luz 
de Garanhuns, sendo reformado pela última vez em 
1994. Inicialmente, essa área era denominada de “o pau 
pombo, ficava em sítio desmembrado da propriedade 
de Sr. João Carneiro, que se iniciava em residência 
rústica ao lado direito da Matriz de Santo Antônio” [3]
(CAVALCANTI, 1893, p. 247). Observa-se que a 
Igreja referida na citação permanece no mesmo lugar 
sendo, também, um referencial para a cidade.

Dista aproximadamente 500 metros do centro 
municipal, e apesar dessa proximidade mantém-se bem 
arborizado, com flores, pássaros, sagüins, preguiças, 

fontes de água, entre outros, se tornando assim um dos 
mais requisitados pontos turísticos da cidade [B].

Adquirido pela “companhia de melhoramentos”, “o pau 
pombo”, recebeu inúmeros benefícios, inclusive com a 
construção de açude, sob a orientação de Ruber Van Der 
Linden. Era também um dois locais aprazíveis da cidade e 
nele se realizavam sempre os piqueniques. Naquele tempo, 
os homens, todos vestidos a caráter, em trajes de passeio 
formal (paletó e gravata), as senhoras com suas roupas 
domingueiras e chapéus de abas longas, muito em voga na 
época. Não faltava orquestra, nem cantores, inclusive o 
boêmio, Augusto Calheiros. [3] (CAVALCANTI, 1893, p. 
247).

No entanto, apesar de toda essa riqueza faunística, 
florística e arquitetônica de seus jardins, a falta de 
educação ambiental leva ao desperdício e descaso. É 
fato que a população precisa valorizar seus bens 
naturais, para que possa garantir bem estar e qualidade 
de vida para as futuras gerações, pois se sabe que 
"educar é impregnar de sentido as práticas da vida 
cotidiana" [4] (GUTIÉRREZ, 2002. p. 14). Logo, é 
preciso um processo de (re) educação contínua, para 
que o ser humano se harmonize com o meio ambiente. 
Já que “a problemática ambiental exige mudanças de 
comportamentos, de discussão e construção de formas 
de pensar e agir na relação com a natureza”. [1]
(BRASIL, 1998. p.180).

Material e métodos

A pesquisa teve início com o desenvolvimento do 
conteúdo programático da disciplina Biogeografia [2], 
a qual levou ao estudo sobre microcosmos e sua 
demarcação no interior da área em análise, associando-
se a isso o conhecimento da Ecologia e da Educação 
Ambiental. O local escolhido para desenvolvimento da 
pesquisa foi o Parque Ruben van der Linden, através do 
qual se fez um levantamento bibliográfico sobre sua 
origem e história. Também foram feitas algumas 
entrevistas com freqüentadores e administradores 
buscando-se captar como eles percebem o parque, além 
do registro fotográfico da fauna e flora existente na 
área do parque [C].



Resultados e discussão

A bibliografia apontou para uma preocupação com o 
verde por parte de uma pessoa de visão, o engenheiro 
Ruben Van Der Linden e que, apesar dos percalços e 
posicionamentos políticos ao longo de todos esses 
anos, o parque conseguiu sobreviver tornando-se um 
dos mais visitados da cidade. 

Com a divulgação das questões ambientais pela 
mídia, observa-se que as pessoas, em geral, apresentam 
respeito por esse patrimônio, demonstram orgulho e 
consideram ser algo fundamental em suas vidas. Por 
outro lado, embora haja toda essa receptividade é 
incontestável que a educação em relação ao mesmo 
precisa ser melhorada, principalmente quando há 
grandes eventos culturais na cidade e esse parque é 
usado como palco de apresentações e ponto turístico de 
apreciação e lazer.

Entre os problemas ambientais detectados no parque 
cita-se como os mais relevantes: as fontes de água 
poluídas, ressaltando-se que as mesmas são 
freqüentemente aterradas por entulho de construções, 
os quais são jogados pela população e até mesmo pela  
prefeitura, não se sabe se com autorização ou não. As 
chuvas fortes no município também contribuem para o 
assoreamento das nascentes, pois sedimentos são 

carregados para elas, não havendo nenhuma ação 
corretiva ou amenizadora em seu trajeto.

Observa-se ainda que antes, o parque possuía árvores 
raras como o Jacaratiá, a qual hoje não existe mais, e 
para calamidade completa, informações na literatura 
pertinente indicam que essa árvore foi extinta do 
Nordeste. Quanto à riqueza faunística, a mesma se 
constitui principalmente de insetos, pássaros, sagüins
[D] e algumas preguiças que vivem nas copas das 
árvores e dificilmente são vistos.
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