
Reseberättelse av Linnea Henriksson, student vid civilingenjörsutbildningen i miljö- och vattenteknik, 
Uppsala Universitet, för studien The hydrological cycle in Graminha Basin. Projektet utfördes i 
provinsen Minas Gerais, i den atlantiska regnskogen. Projektet gjordes tillsammans med Beatrice 
Aulin som läser samma program. 

Efter en veckas semester och "teambuilding" på ön Santa Catarina i södra Brasilien var det dags för 
mig och min MFS kompanjon Beatrice Aulin att bege oss mot Brasiliens atlantiska regnskog. På 
kartan såg avståndet inte så långt ut men vägarna är inte precis av samma kvalitet som i Sverige och 
bussarna blir i regel alltid några timmar försenade, men efter 24 timmars bussresa var vi äntligen 
framme i Rosario da Limeira, den sista byn innan regnskogen. När vi hoppar av, rätt slitna efter 
bussresan och får tag på en taxi visar det sig att det kostar 50 reales, 200 kronor! För 12 kilometer! Nä 
aldrig i livet, vi vägrar betala gringopriser, men taxichauffören är stenhård priset är inte 
förhandlingsbart. Eftersom vi båda har inställningen att allt brukar lösa sig köper vi supersött 
jätteäckligt kaffe för 1 kr och avvaktar en bättre lösning. Jag går runt i den lilla sömniga byn och 
frågar folk åt vilket håll Iracambi (forskningsstationen dit vi ska) ligger, alla vet och pekar söderut, 
men att gå 12 km på slingriga grusvägar mitt på dagen under en gassande sol med två stora ryggsäckar 
och en rullväska konstaterar vi snabbt inte är någon bra lösning. Vi frågar om det finns något annat 
sätt att ta sig dit förutom taxi, (Brasilianarna förstår förvånansvärt bra spanska) och jodå det finns en 
skolbuss som går vid tolv, perfekt! Efter ännu ett glas superäcklig kaffe kommer skolbussen fullastad 
med skolbarn, vi kliver på eller rättare sagt jag kliver på och Bea fastnar i dörren eftersom hon har två 
långa järnrör som tillhör vår utrustning fastvirade på ryggsäcken. En vänlig gammal man hjälper 
henne upp medans jag försöker betala men nej det är helt gratis, fantastiskt! 

Det finns bara plats längst bak dit vi försöker ta oss med alla våra väskor medan busschauffören lägger 
gasen i botten. De brasilianska skolbarnen stirrar på oss med ögon stora som tefat, det var nog länge 
sedan de hade så roligt åt någon. Men de modigaste av dem vågar sig faktiskt fram för att prata med 
oss. Efter ca en halvtimmes färd på slingriga grusvägar stannar busschauffören och säger -Iracambi. 
Jaha, det finns ingenting bara en väg och djungel, men vi har väl inget annat val än att hoppa av. Vi 
befinner oss i en korsning så vi antar att det är den minsta vägen som ska leda oss till Iracambi. Vi går 
och går och släpar vår rullväska i det röda gruset, det är sjukt varmt men otroligt vackert! Tillslut ger 
vi upp och beslutar att en av oss får gå i förväg och hämta bärhjälp vi har ju ingen aning om hur långt 
det är kvar. Jag går i förväg och kommer efter någon kilometer fram till Iracambi där finns några små 
trähus och under ett tak sitter två bönder och dricker öl. Jag drar slutsatsen att det inte är dem jag ska 
prata med. Lite längre fram ser jag en ung amerikansk kille, han presenterar sig och visar sig vara 
volontärjobbare på forskningsstationen, men vår handledare syns inte till. Han kommer senare, det 
visar sig att han aldrig trodde att någon skulle kunna ta sig från Santa Catarina till Iracambi på 24 
timmar, och att vi dessutom kom på att vi kunde ta skolbussen i stället för taxi! 

Så inleddes vårt MFS-projekt i Brasiliens atlantiska regnskog, och det visade sig att det skulle komma 
fler överraskningar. 

Eftersom vårt projekt var väldigt beroende av regn valde vi att åka till Brasilien under regnperioden. 
Men den första månaden av vad som skulle vara regnperiod regnade det inget alls. När det sedan 
tillslut började regna regnade det så kraftigt att hela vår mätutrustning höll på att spolas bort, alla vägar 
blev floder och man fick gott vänta en dag innan man kunde ta sig någon stans. Men vi lyckades rädda 
allt och anpassade oss ganska bra till de extrema förhållandena. Att en hel familj wanderer spider som 
är Brasiliens giftigaste spindel byggde bo i vår mätutrustning var smällar man fick ta. 



Vårt projekt var att studera den hydrologiska cykeln i Graminha Basin som är ett avrinningsområde på 
ca 35 km2 till floden Rio Preto. Området består dels av regnskog, men också av busklandskap och 
odlad mark. Ett stort problem i området är ytavrinning och erosion. Vi har alltså gjort nederbörds- 
avdunstnings- och flödermätningar på utvalda platser i Graminha Basin. Vi har även studerat 
avrinningsområdet. På 5 olika platser i biflöden till floden har vi upprättat enkla mätstationer som 
forskningsstationen Iracambi ska fortsätta använda för att få kontinuerliga data. 

Brasilianare är ett otroligt varmt och gästvänligt folk. Dom har en annan livsrytm som inte alls är lika 
stressig som vår, vilket har varit mycket skönt. Vi har dessutom bott ute på landsbygden där det 
knappt finns några bilar, folk använder fortfarande häst och vagn för att transportera sig, och några 
maskiner i jordbruket är det inte tal om. Eftersom vi båda pratar flytande spanska har vi inte haft så 
mycket problem med språket, brasiliansk portugisiska och spanska är ganska likt. Detta är såklart 
något som gör upplevelsen i ett land mycket bättre då du faktiskt kan prata med vanligt folk. Inte bara 
de som haft turen och pengarna att kunna lära sig engelska. Platsen vi gjorde vårt projekt på var 
otroligt vacker, med magnifika vattenfall, kristallklara och badbara floder, berg att bestiga och ett 
fantastiskt djurliv vad det gäller fåglar och fjärilar. Tyvärr såg vi inga bergslejon vilket det ryktades att 
det fanns men vi hade en giftorm som bodde under vårt badrum vilket inte är fy skam det heller! 

För att få ut så mycket som möjligt av min vistelse i Brasilien stannade jag drygt 3 månader, Bea 
stannade 4, vilket gjorde att vi kunde resa runt ganska mycket under tiden vi var där. Vi hade bland 
annat turen att vara där under Karnevalen som absolut är lika galen som alla säger och något som 
måste upplevas om man får chansen. Brasilien är ett fantastiskt vackert land med jättemycket att se, 
från gamla vackra kolonialstäder i bergen till paradisstränder med dykning och surfing. Min pojkvän 
bor i Argentina så jag passade även på att spendera 2 månader där. Vilket också är ett land med 
otroligt mycket att se! 

Jag är nöjd med vårt projekt och framför allt fantastiskt glad att jag fick möjligheten att uppleva allt 
jag upplevt och lärt mig under mina 3 månader i Brasilien. Det är en unik upplevelse att få göra ett 
projekt i ett annat land och arbeta under så annorlunda förutsättningar. Så alla ni som funderar på att 
ge er ut i världen, tveka inte utan sök MFS! 


