Igarapé transborda e pista se
rompe na BR-010, em Ipixuna
do Pará
[Foto| PRF/Divulgação] -A pista ficou totalmente interditada
após uma cratera se abrir.
Um igarapé transbordou, cedendo a pista no Km 210 da BR-010.
Um igarapé transbordou no Km 210 da rodovia BR-010, no
município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. Uma
cratera medindo cerca de 8m de extensão se abriu na pista, de
uma margem a outra e continua aumentando, segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PRF).
A avaria ocorre a poucos quilômetros do município de
Paragominas. A rodovia, também conhecida como Belém-Brasília,
é um dos principais pontos de ligação entre o Pará e as demais
regiões do País.
Vídeos feitos por moradores e motoristas que trafegavam pelo
local mostram a situação da via que está intrafegável.
Além de agentes da PRF, o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) está no local e informou
que já está tomando providências.

ROTAS ALTERNATIVAS
Quem precisa trafegar pelo local, a PRF orienta que motoristas
busquem rotas alternativas. São elas:
Belém-sentido sul do país: alça viária PA-150 até a divisa
PA/TO
Belém-Paragominas: Alça Viária até o Acará até Tomé Açu. Em
Tomé Açu, pegar a PA-256 e seguir até a Vila Canaã (trecho sem
pavimentação), atravessar a balsa e percorrer 60 km
(pavimentado) até sair na BR- 010 (rotatória de acesso à

Paragominas).
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