
Reseberättelse – MFS i Brasilien 
 
Vi är David och Stina, två upplevelsesugna studenter i sluttampen av sin utbildning. Hemma 
studerar vi båda till Civilingenjörer inom Miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och 
Sveriges lantbruksuniversitet. Under våren 2015 har vi varit i Brasilien för att samla data till 
våra respektive examensarbeten. 
 
En tidig morgon i mitten av februari lämnade vi ett kallt och grått Sverige för att ca 17 timmar 
senare landa mitt i den kokande karnevalen i Rio. Detta var första anhalten på vår inledande 
resa för att utforska några av guldkornen i Brasilien och lära känna det stora landet bättre. 
Efter Rio-karnevalen besökte vi Salvador, där latino-kulturen möter Afrika, vilket har sitt 
ursprung i den stora slavexporten i Brasiliens tidigare historia. Vi beundrade de mäktiga 
vattenfallen i Iguaçu samt vandrade och fiskade pirayor i Amazonas. Slutligen tog vi oss 
tillbaka till fantastiska Rio, som gav ett helt nytt intryck utan karnevalen, och åkte sedan 
därifrån till Juiz de Fora, en liten stad (ca 600 000 invånare) ca 20 mil norr om Rio de Janeiro, 
i den grönkulliga delstaten Minas Gerais. 
 
Efter drygt två veckors resande i landet var det alltså dags att komma igång med projektet! Vi 
mötte upp med två doktorander från Uppsala universitet, som jobbar inom det större projektet 
som vi gör en liten del i. De skulle nu spendera tre veckor i Brasilien för att samla data i den 
hydroelektriska reservoaren Funil, på gränsen mellan delstaterna Rio de Janeiro och São 
Paulo, och under tiden även introducera oss till provtagnings- och laborationsteknik som vi 
senare skulle utföra på egen hand. Den första veckan gick till att förbereda allt vi behövde ha 
med till Funil och vi fick även tillfälle att pröva utrustning och mätteknik i en annan 
reservoar, Chapeau d’Uvas, där vi senare skulle utföra vår individuella del inom projektet. De 
två kommande veckorna spenderades flitigt i fält i Funil, där vi bekantade oss mer med 
metoden och påbörjade vår, samt hjälpte doktoranderna med deras respektive, datainsamling. 
Detta gav oss även en möjlighet att bolla idéer inför våra egna individuella projekt med de 
mer insatta doktoranderna. Stinas projekt, med arbetstiteln “Spatial variability in carbon 
accumulation and greenhouse gas production in sediments of tropical reservoirs”, fokuserar 
på växthusgasproduktion och -avgång i sedimenten medan Davids projekt, med arbetstiteln 
“Spatial variability in greenhouse gas emission from tropical reservoirs”, framförallt 
fokuserar kring avgång av växthusgaser till atmosfären. 
 
De första tre veckorna inom projektet var intensiva och innehöll många långa dagar 
framförallt i fält men även, i alla fall för Stinas del, i ett provisoriskt labb på hotellet där hon 
förberedde och torkade sedimentprover för att ta hem till Sverige för fortsatta analyser. När 
den inledande fasen på tre veckor var över var känslorna blandade. Saknad av doktoranderna, 
som förutom att ha hjälpt oss mycket med våra egna projekt även blivit våra vänner men som 
nu åkt hem, och även saknad av det resterande glada gänget, vägdes mot lättnaden att den 
intensiva perioden var över och att vi nu själva kunde styra över våra scheman. Det kändes 
såväl pirrigt som läskigt att nu vara helt ensamt ansvariga inom våra respektive projekt. 
 
Efter en inledande handfallenhet kom vi sen igång igen och kunde planera våra respektive 
projekt och tydliggöra vad vi ville ha ut av de kommande fältdagarna i den närliggande 
dricksvattenreservoaren Chapeu d’Uvas. Till en början planerade vi att göra allt arbete 
tillsammans för att kunna hjälpa varandra, men det skulle visa sig vara ett alltför ineffektivt 
arbetssätt då våra projekt är olika både i vilka prover vi vill ta i fält och vilken efterbehandling 
de kräver. David behövde framförallt många dagar i fält medan Stina behövde mycket tid i 



labbet efter varje fältdag vilket försvårade en effektiv arbetsfördelning. Efter att ha undersökt 
olika tillvägagångssätt valde vi en bit in i projektet att åka ut i fält separat och arbeta mer 
självständigt, förutom i de tidpunkter där det krävdes att båda var närvarande. Detta, kan 
tilläggas, hade inte varit en möjlighet utan den fantastiska hjälp vi fick, i detta fall framförallt 
av två brasilianska MSc-studenter på plats, som både deltog i fältarbetet och hjälpte till med 
efterbehandling. Samtidigt diskuterade vi svårigheter och frågeställningar med varandra och 
arbetade tillsammans med de uppgifter där våra projekt löpte parallellt. 
 
Även om insamlandet av data gick förhållandevis smidigt började upptakten till resan något 
skakigt med gemensamt sökande efter något spännande grundvattenprojekt i Latinamerika 
(med bi-mål att bättra på spansk-kunskaperna något). En bit in i jakten började vi känna oss 
modlösa eftersom vi ännu inte hittat drömprojektet trots ihärdigt letande. När vi sedan mötte 
Sebastian, tog han sig tid att utförligt beskriva projekt “Towards a new understanding of 
carbon processing in freshwaters: methane emission hot spots and carbon burial in tropical 
reservoirs”. Men inte heller metanemissioner och kolinlagring i tropikerna var ju vad vi sökte 
efter, dessutom är Brasilien det enda icke spansktalande landet i Latinamerika. När vi hunnit 
bearbeta intrycken lite och diskuterade mötet kom vi fram till att projektets ingående delar 
kändes spännande och tydligt formulerade. Projektet är genomtänkt, välplanerat och 
förankrat, vi var båda säkra på att detta projekt trots allt var vad vi ville göra! Under tiden då 
den mer detaljerade planeringen inför projektet och utresan tog vid fanns det dock ett stort 
orosmoln i luften. Delar av Brasilien upplevde extremtorka vilket, förutom att leda till 
vattenbrist i stora delar av landet, även satte käppar i hjulen för planerna. Det föreföll sig 
nämligen så att reservoarerna vi skulle undersöka i princip var uttorkade! Projektstarten sköts 
upp ca en månad men utresan endast två veckor, och vistelsen där inleddes med att resa runt i 
Brasilien. Samtidigt höll vi krampaktigt tummarna för att den försenade regnperioden skulle 
starta vilken dag som helst. 
 
Såhär efter utlandsupplevelsen är vi nöjda med projektvalet och vistelsen! Vi kom att trivas 
väldigt bra både inom projektet och utanför. I lägenheten som vi delade med 
biologidoktoranden Tatiana kunde vi verkligen känna oss hemma och det började vi även 
göra i Juiz de Fora och Brasilien. Även om våra portugisiska-kunskaper initialt var obefintliga 
underlättades kommunikationen av våra kunskaper i spanska. Allteftersom vävde vi in mer 
och mer portugisiska ord och uttryck i meningarna, men vi använde oss även flitigt av 
kroppsspråk. Tack vare alla trevliga och hjälpsamma brasilianare vi mötte lyckades vi oftast, 
om så efter många upprepningar och försök, måttligt förmedla vad vi ville säga. Och enbart 
efter ett par blygsamma försök att tala portugisisk-spanska (Portuñol) kände vi oss snart så 
pass välkomnade att vi snart pratade med allt större självförtroende. 
 
Sista veckan på kontoret var mycket känslofylld men vi anser att vi lyckades ta farväl på ett 
bra sätt av såväl Brasilien som av den stora skara människor som hjälpt oss under vår tid där. 
Efter ett avskedsfika där vi även passade på att uttrycka vår tacksamhet till bland annat vår 
handledare och de MSc-studenter som assisterat oss var vi med blandade känslor på väg hem 
till Sverige igen. Vi kommer att sakna alla de fantastiska människor vi mötte och för alltid 
minnas den unika upplevelse vi har fått möjlighet att ta del av!  
 
Vid frågor eller funderingar nås vi på: Stina.Bjorkman.1912@student.uu.se eller 
David.Rudberg.1697@student.uu.se. 
 
Tchau! 
Stina Björkman & David Rudberg 


