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CANAL DO TRABALHADOR
O Canal do Trabalhador é um canal artificial do estado do Ceará construído em 1993 durante o governo de Ciro Gomes e tem 113 km de
extensão. O canal capta águas do rio Jaguaribe provenientes do Açude Orós, despejando-as no Açude Pacajus, garantindo o
abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza. Ás águas são transportadas em seguida para o Açude Pacoti/Riachão via o
Canal do Ererê e em seguida para o Açude Gavião via o Canal Riachão-Gavião. A capacidade de evasão é de 6 m3/s. O Canal do
Trabalhador atravessa os municípios de Itaiçaba, Palhano, Cascavel e Pacajus.
O canal encontra-se atualmente praticamente inoperante e sem cumprir os objetivos para os quais foi construído: o de irrigar 40 mil ha. em
suas margens e o de auxiliar no abastecimento da Grande Fortaleza. Segundo as informações na internet o projeto teve vida curta, pois só
operou durante sete meses evitando o colapso no abastecimento da capital cearense. Com as fortes chuvas ocorridas em 2004, os
açudes cearenses voltaram a encher e o canal passou a não ter mais a importância demonstrada na época de sua construção. Hoje a
manutenção do canal se restringe à água bombeada do açude de Pacajús e despejada por um tubo plástico no seu leito, para uso na
irrigação de uma fazenda particular e a uma área da Embrapa, evitando-se assim que venha a secar e sofrer danos estruturais com as
altas temperaturas existentes no local.
CANAL DA INTEGRAÇÃO
Conhecido com "Eixão das Águas", constitui-se de um complexo de estação de bombeamento, canais, sifões, adutoras e túneis, que
realizam a transposição das águas do Açude Castanhão para reforçar o abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza, assim como
do Complexo Portuário e Industrial do Pecém, fazendo a integração das bacias hidrográficas do Jaguaribe e Região Metropolitana.
Sua construção possibilita o surgimento de um polo de desenvolvimento hidroagrícola nas áreas de tabuleiro da Bacia do Rio Jaguaribe,
promovendo o atendimento a projetos de irrigação no decorrer de seu traçado, como o Projeto Tabuleiros de Russas. Serão beneficiados
mais de 10.000 ha. de terrenos férteis e favoráveis agricultura irrigada nas chamadas “manchas de solo de chapada”.
A obra também garante o abastecimento humano de água da capital cearense por, pelo menos, 30 anos, bem como de todas as
comunidades ao longo de seu trajeto, beneficiando e potencializando o desenvolvimento local dos municípios de Alto Santo, Jaguaribara,
Morada Nova, Ibicuitinga, Russas, Limoeiro do Norte, Ocara, Cascavel, Chorozinho, Pacajus, Horizonte, Itaitinga, Pacatuba, Maranguape,
Maracanaú, Caucaia, Fortaleza e São Gonçalo do Amarante.
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