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Reseberättelse av Beatrice Aulin, civilingenjörsstudent i miljö- och vattenteknik, Uppsala 
Universitet. Rapporten avser att redogöra för vistelse i Brasilien i samband med projektet 
"Model of the hydrological cycle in Graminha basin" 

Jag anlände den 17 Januari till flygplatsen i Sao Paulo. Linnea Henriksson, min wingman 
under detta projekt, befann sig förnärvarnande i Argentina. Vår plan var att vi skulle mötas 
upp den 7 Februari i södra Brasilien på ön Santa Catarina. Då jag inte hade några andra 
färdiglaggda planer, bestämde jag mig för att köpa en enkelbiljett söderut till "den 
ekologiska huvudstaden" Curitiba. Jag reste alltså runt själv i 3 veckor, och försökte ta mig 
fram på en blandning av spanska, engelska samt de portugisiska fraser jag plockat upp på 
vägen. När jag väl mötte upp med Linnea hade jag hunnit med att utforska en relativt okänd 
paradisö, sprungit runt Iguazu fallen från både den Brasilianska och den Argentiska sidan 
samt sprungit vilse i en förvånansvärt stor del av den Atlantiska Regnskogen. Vi tillbringade 5 
dagar som riktiga backpackers, innan vi begav oss på den 48 timmar långa bussresan som 
skulle ta oss till Rosario de Limeira i delstaten Minas Gerais. 

kl 10:30 på morgonen den 14:e Februari anlände vi till Rosario. För att ta oss ut till den 
forskningsstation där vi skulle tillbringa de nästkommande veckorna fick vi höra att vi skulle 
ta en taxi för 50 Reales (Ca 200 SEK). Vi ansåg att det var på tok för dyrt och mycket riktigt 
har taxichaufförerna i denna lilla by bildat en kartell som inte låter de utländska forskarna 
och studenterna resa för det "normala" priset på 25 Reales. I och med detta bestämde vi oss 
för att vi bara skulle ta taxi i yttersta nödfall. Linnea gnällde runt lite och fick reda på att vi 
kunde ta skolbussen som gick kl 12:00. Resultatet blev en skumpig färd upp och ner för 
varenda kulle och berg inom räckhåll, samtidigt som ett gäng ungar i elvaårsåldern försökte 
bestämma sig för om de skulle skratta åt oss eller beundra våra ljusa ögon. Vi blev avsläppta 
med packning mitt ute i ingenstans, och bestämde oss för att börja gå i den riktning vi tyckte 
såg bäst ut. Turligt nog blev vi snart hittade av en hund vid namn Toffé, vars ägare visade sig 
vara vår kontaktperson Robin le Breton. 

Robin är grundare av organisationen Iracambi som strävar efter att åstadkomma hållbar 
utveckling i området samtidigt som miljön, och framförallt att den atlantiska regnskogen, 
bevaras. Den atlantiska regnskogen som en gång i tiden täckt stora delar av Brasilien har 
reducerats till ca 2-5 % av sina ursprungliga 1,5 miljoner km². Den återstående skogen är på 
väg bort och med den ca 200 endemiska arter. Iracambi har, i sin strävan att uppfylla sitt 
syfte, infört Ekoturism samt etablerat en forskningsstation. 

När vi väl inkvarterat oss i huvudhuset på forskningsstationen var det dags att genomföra 
våra första platsundersökningar. Syftet med vårt projekt var att göra en hydrologisk 
modelering av avrinningsområdet runt vattendraget Graminha. Med andra ord skulle vi mäta 
nederbörd, vattendragets flöde samt göra en hyfsat väl underbyggd skattning utav 



evaporationen. Först och främst gällde det att hitta ett par väl valda platser att mäta flödet 
på i detta inte allt för långa vattendrag. Vi insåg dock snart att en kort sträcka på kartan inte 
är detsamma som en kort sträcka i verkligheten, särskilt inte i ett höglandsområde. Nästan 
lika snabbt fick vi inse att för att kunna sätta upp några flödes mätningsstationer 
överhuvudtaget, så fick vi vackert ta några avsteg från de klassiska skolboksexemplena och 
helt enkelt acceptera att regionen inte bjöd på några idealiska förutsättningar. Efter en 
oändlighet av bambuhuggande, spikande, och silvertejpande, fick vi fick till sist upp 5 
mätstationer. 

Knappt hade vi börjat projektet innan det var dags att bege sig till Rio de Janeiro och 
Karnevalen. Linnea och jag hade inte tänkt så långt som att reservera boende trots att ca 800 
000 turister översvämmar staden under denna vecka. Turligt nog hade jag fortfarande 
kontakt med en brasiliansk vän jag mötte i Madrid 2006 och han inkvarterade oss 
tillsammans med några andra vänner i sin farbrors lägenhet. En annan brasiliansk vän, 
Eduardo från som samma tid, visade oss hur man njöt av karnevalen på rio vis. Emedan vi 
turister är välkomna att delta så är det helt klart en fest som utgörs av Brasilianare i alla 
åldrar. 

Tillbaka på Iracambi startades projektet upp på allvar och de kommande veckorna 
tillbringades med att komma i ordning med strukturen. På grund av sjukdomar och lite otur, 
fick vi varje dag vi kunde jobba på Iracambi helt enkel jobba mellan 8 till 10 timmar.  Och när 
vi äntligen fick ett efterlängtat regn blev arbetsdagen till och med så lång som 24 timmar. 
Det blev inte mycket fritid, men vi var iallafall inte ensamma på forskningsstationen. Där 
bodde också  två biologer från Belgien, en volontär från Florida och en brittisk 
dokumentärfilmare. Kvällarna tillbringades med öl och kortspel, och en hel del filmer. 
Iracambi bedriver ett Junior Scientist program i syfte att öka kunskapet och intresset för 
miljön bland barn. Därför besöktes stationen med jämna mellanrum av grupper av 12åringar, 
där framförallt flickorna följde mig och Linnea med beundran och nyfikenhet. Robin hoppas 
att denna nyfikenhet och beundran en dag ska omvandlas till inspiration, så att framförallt 
flickorna tar steget mot högre utbildning och därmed större självständighet. 

Under projektet hann vi också med två kortare helgturer. Först for vi till Oru Preto, en förre 
detta guldstad bland bergen som under sin storhetstid på 1800-talet hade dubbelt så många 
invånare som New York, men som numer fungerar som studentstad. Museer, studentfester 
och guldshopping för alla pengarna resulterade i att vi på hemvägen vackert fick hoppa av 
bussen mitt i natten för att gå de återstående 6 km till Rosario de Limeira i becksvart mörker. 
Över påsken reste vi till den lilla kolonistaden Paraty som med sina öar och kvarvarande 
delar av atlantisk regnskog är mer än bara vackert. Religösa cermonier, båtturer och 
vattenfall hann vi med innan vi tog bussen tillbaka. Tyvärr hade vi inte köpt bussbiljetter i 
förväg så vi fick vackert sova en natt på busshållplatsen i Rio.  

Efter resan till Paraty hade vi endast en vecka på oss att avsluta projektet. Vi avsåg att lämna 
så mycket handfast information som möjligt, så att Iracambi kan fortsätta övervaka 
framförallt vattenflödet. Det blev en mycket intensiv vecka så att när vi väl var redo att ge 
oss av så kändes det som något av en chock. Det blev ett snabbt farväl till alla innan vi 
återigen satte oss på bussen till Rio. 



Vi tillbringade några dagar i Rio tillsammans innan Linnea flög tillbaka till Buenos Aires. Efter 
nästan tre månader med hennes ständiga närvaro, kändes det lite konstigt när hon plötsligt 
var borta. Turligt nog hade jag ju Eduardo i Rio som tog mig till stadens alla guldkorn, Favelas 
och, utåt sett, små intetsägande barer där den Brasilianska kulturen lever som allra mest. 
Dessutom blev jag adopterad av tre Irländare och tillsammans upptäckte vi Rio på egen hand 
när Eduardo var upptagen av sin egen vardag. Jag hade sammanlagt 10 fantastiska dagar i en 
världens mest fantastiska städer. Men framförallt hade jag tre fantastiska månader, i ett av 
världens mest fantastiska länder. Det var min första, men absolut inte min sista, resa till 
Brasilien. 


