
BRASIL -> PIAUÍ

TERESINA -> PARQUE

  O Piauí está inserido na região nordeste, onde o 
mesmo possui o menor litoral do Brasil, 66km. Teresina, 
é a região mais populosa do estado e a única capital do 
nordeste que não se localiza no litoral.

    Cidade mesopotâmica, cercada pelo rio Poti e Parnaíba. 
O Poti teve um importante papel na origem da cidade, 
margeando o primeiro criatório de gado, atualmente 
bairro (poti velho), iniciando ao que se tornaria a primeira 
área urbana da capital do Piauí.

   O Parque Floresta Fóssil, localizado na margem oposta 
do rio Poti, possui troncos fóssilizados de 270 milhões de 
anos encontrados também na área escolhida para o 
projeto, sendo assim nomeado como a extensão do 
parque, Parque Floresta Fóssil II. Infelizmente a áreas 
não são valorizada pelo olhar público, mesmo possuindo 
parte tomabada pelo IPHAN.   

  O Parque possui o titulo de ser a única floresta fóssil 
do Brasil localizado em área urbana. Os tipos de troncos 
fossilizados nessa floresta só existem em Teresina e no 
Parque YellowStone, Estados Unidos. 

   Esses troncos foram fossilizados naturalmente, na 
época geológica Paleozóica. O acervo do parque conta 
com um raro fóssil localizado a céu aberto, em posição 
de VIDA (vertical), do gênero psaronious.  
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  Sobre a área incidem 4 legislações virgentes, as 
quais direcionaram a implantação do projeto, 
através de uma sobreposição de (implantação + 
leis).

A topografia é considerada Aclive direção (Rio -> AV) 
Possui 5 metros de inclinação, do ponto mais baixo 
ao ponto mais alto.

Área de Preservação Permanente (APP)

Zona Especial do Parque Floresta Fóssil (ZEPFF)
 -Legislação Municipal-

Zona de Interesse Ambiental (ZIA)

Tombamento em parte, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
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