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Aos barrageiros e seus familiares ao ensinarem 
que hidrelétricas não se constroem apenas com 
pedra, areia, cimento e vergalhão, tampouco 

somente com água, comportas e turbinas, mas 
também com afetos, ganhos e perdas vividas por 
aqueles que experimentaram a (i)mobilidade e os 

(des)encontros trabalho-família.
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