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1 – TÍTULO DO RELATÓRIO
Canal Trabalhador e sua Função Social ao Longo dos seus 102 km

2. Objetivo

Mostrar  que  o  Canal  do  Trabalhador,  que  outrora  era  o  sistema  hídrico  mais 
importante para garantir a segurança hídrica da Região Metropolitana de Fortaleza, hoje 
guarda outra função não menos importante, a de atender as populações ao longo dos seus 
102 km, além de outras comunidades difusas, levando vida e esperança. Somado a essa 
função também contribui  para  o  desenvolvimento  sócio-econômico  dos  municípios  por 
onde serpenteia tal obra hídrica.

Com a implantação da política de recursos hídricos do Estado do Ceará, a segurança 
hídrica ao desenvolvimento da vida,  tem sido o maior  e mais  incessante objetivo a ser 
alcançado. Somente através dessa nova gestão de águas de forma integrada, participativa e 
descentralizada, é que se alcançou a democratização desse processo. 

Portanto o Estado hoje se encontra apto e preparado para conviver com a seca, que é 
um dos fatores responsáveis pela deficiência da disponibilidade hídrica.

3. Descrição do objeto

O canal do trabalhador, construído no ano de 1993, tem uma extensão total 
de 102,5 km, que parte do município de Itaiçaba e termina no município de Pacajus. A 
construção  do  referido  Canal  coincidiu  com  a  Criação  da  Companhia  de  Gestão  dos 
Recursos Hídricos (COGERH) do Estado do Ceará. Foi construído com a nobre missão de 
abastecimento populacional de toda a Região Metropolitana de Fortaleza, no entanto com a 
entrega dos trechos 02 e 03 do Canal da Integração ele passará atender prioritariamente as 
populações  dos  diversos  distritos,  algumas  sedes  municipais  e  assentamentos  de 
trabalhadores rurais, bem como para possibilitar o incremento da agricultura familiar e das 
áreas irrigadas.

4. Metodologia Aplicada

A  Gerência  Metropolitana  anualmente  atualiza  seu  cadastro  de  usuários,  isso 
possibilita fazermos um acompanhamento da concretização da função social que o Canal do 
trabalhador proporciona.



5. Resultados e Discussão

O Canal do Trabalhador vem se tornando um instrumento que possibilita um ganho 
social  extraordinário  ao  longo  dos  seus  102  km.  O canal  que  antes  levava  certeza  de 
abastecimento  a  Região  Metropolitana  de  Fortaleza  (foto  01),  agora  leva  o  resgate  da 
dignidade humana às populações difusas, aos distritos municipais e até de suas sedes (foto 
02).

Foto 01 – Canal do Trabalhador levando água para o açude Pacajus.

Foto 02 – Comunidades difusas que utilizam as águas do Canal do Trabalhador.



Atualmente é responsável pelo atendimento de aproximadamente 27.000 pessoas, 
mas que no segundo semestre do ano esse número pode chegar a quase 40.000 pessoas, 
quando o Canal é responsável pelo aporte hídrico de mais de 11 lagoas (fotos 03 e 04) que 
atendem diversas comunidades difusas e distritos dos municípios de Aracati,  Beberibe e 
Cascavel.

Foto 03 – Açude Macacos em Aracati que é atendido pelo Canal do Trabalhador.

Foto 04 – Lagoa de Santa Tereza com atividade de piscicultura em gaiolas atendida pelas 
águas do Canal.



No segundo semestre  quando se  observa  um aumento  na  demanda  de  água  nas 
comunidades difusas ao longo do Canal do Trabalhador, o poder público municipal recorre 
às águas do canal para manter o desenvolvimento sustentável das lagoas que abastecem 
aquelas  comunidades.  Desta  forma  a  atividade  pesqueira  é  mantida,  bem  como  o 
abastecimento animal e até o abastecimento humano das próprias comunidades (foto 05).

Foto  05  –  Atividade  pesqueira  no  açude  Macacos  garantida  pelas  águas  do  Canal  do 
Trabalhador.

As  principais  lagoas  e  açudes  atendidos  são:  Lagoa  de  Santa  Tereza,  Açude 
Macacos, Lagoa Teodósio, Lagoa Nova, Açude dos Ferreiras, Açude Nonato, Açude da 
Cruz, Juá e Córrego dos Fernandes em Aracati e Lagoa dos Alexandres, Tanques, Açude 
Aroeiras, Baixio da Pescaria e Açude Medeiros em Beberibe (foto 06).

Foto 06 – Uma das Lagoas que é abastecida na época da estiagem.



Ainda este  ano o Canal  do Trabalhador  irá  atender  as  sedes  dos  municípios  de 
Aracati e Fortim com uma população total estimada em quase 85 mil habitantes. Hoje o 
Canal já atende a sede do município de Palhano (foto 07) e é o grande suporte para os 
carros-pipas que abastecem comunidades mais distantes nas épocas de seca (foto 08).

Foto 07 – Captação da sede do município de Palhano.

Foto 08 – Um dos pontos no Canal do Trabalhador que a COGERH disponibiliza para que 
o poder público municipal possa atender as comunidades mais carentes e distante das fontes 
hídricas.



Os assentamentos de Trabalhadores Rurais Umari, Nova Esperança e Córrego do 
Murici  na  localidade  Baixio  da  Pescaria  são  abastecidos  pelas  águas  do  Canal  do 
Trabalhador,  para  o  consumo  humano,  animal  e  futuramente  pequenos  projetos  para 
agricultura familiar (foto 07). As 149 famílias podem viver da terra e preservar sua cultura 
rural graças a esse precioso recurso hídrico.

Foto 07 – Assentamento do Umari com 93 famílias.

As águas do Canal ainda levam desenvolvimento econômico, como por exemplo a 
expansão da área irrigada ao longo do citado canal. Hoje já são irrigados mais de 1.400 ha, 
sendo 950 ha pertencentes ao empreendimento privado. As principais culturas irrigadas são: 
caju anão precoce, acerola, melão, abacaxi e coco (foto 08 e 09)).

Foto 08 – Produção de melão na fazenda Itaueiras.



Foto 09 – Detalhe da área irrigada da Itaueiras.

6. Recomendações

A COGERH vai continuar no seu papel de identificar e cadastrar os usuários de 
água bruta para ser um instrumento,  ao lado da outorga,  que estimule o uso racional  e 
otimizado;

Procurar sempre concretizar as ações para valorizar a democratização das águas.

Otimização  do  Canal  do  Trabalhador  como  instrumento  gerador  de  emprego  e 
renda, dando suporte para que grandes empreendimentos aportem nos municípios ao longo 
do canal;

Promover o desenvolvimento das áreas próximas ao Canal do Trabalhador, onde o 
mesmo pode irrigar até 10.000 ha;

Capacidade  de  ampliação  do  abastecimento  humano  ao  longo  do  Canal  do 
Trabalhador para mais de 500 mil pessoas ou 100 mil famílias;

Fortaleza, 06 de abril de 2009

Berthyer Peixoto Lima
Gerente das Bacias Metropolitanas
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