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Reserapport: MFS i Brasilien 

 

 

Projektet 

Brasilien är det största landet i Sydamerika med en befolkning på ca 230 miljoner människor. Så 

mycket som omkring 90 % av all energi utvinns från vattenkraft. Landet bygger ständigt ut sin 

vattenkraft då efterfrågan på energi är stor och man importerar även el från grannländer. Det har under 

de senaste decennierna uppmärksammats att vattenkraft inte nödvändigtvis är så miljövänligt som folk 

tycks tro. När man bygger vattenkraftsdammar plöjer man undan stora områden av skog, som 

dessförinnan tog upp CO2 från atmosfären vilket resulterar i att en CO2-sink nu försvinner helt. Det 

vatten som tidigare varit inhägnat i floder blir nu till stora översvämmade sjöar. Den nya vattenmiljön, 

med stillastående vatten gynnar metan- och CO2-produktion då mer organiskt material faller till botten 

där det bryts ned och komposteras av mikroorganismer. Med denna vetskap i bakhuvudet, och då vi 

båda är både energi- och miljömedvetna, bestämde vi oss för att ansöka om ett MFS i Brasilien. 

Den 21.a januari 2012 lämnade vi ett kallt och dystert Sverige för att göra examensarbete inom 

civilingenjörsprogrammet med inrikting miljö- och vattenteknik samt naturvetarprogrammet med 

inriktning biologi. Huvudmålet med arbetet var att uppskatta metanflöden inom och mellan olika 

vattenkraftsdammar i Brasilien och undersöka olika parametrar inom reservoarerna som kan påverka 

metan- och även koldioxidflöden till atmosfären. Parametrar som också mättes var: vindhastighet, 

temperatur, pH, syrehalt, kväve, fosfor, löst kol, konduktivitet, ålder på damm, secchi djup och djup. 

Efter två intensiva månader i Brasilien återvände vi hemåt igen för att skriva klart våra olika rapporter. 

Kontakter 

Vi hade förstått att det var av stor fördel om man hade etablerat en bra kontakt med handledare i landet 

innan avresa. Därför hade vi 6 månader tidigare påbörjat en intensiv mail- kontakt med människor på 

plats i Brasilien. Detta visade på att vi var seriösa studenter med ett tydligt mål; vi ville göra ett bra 

arbete. Detta kom också att bli till vår fördel visade det sig, då alla nödvändiga förberedelser redan 

hade ordnats när vi väl var på plats. Att det skulle komma att bli så bra som det sedan blev hade ingen 

av oss förväntat oss. Vi fick besöka inte bara 2 utan 3 olika reservoarer, en av dem belägen i 

Amazonas-området, mycket av det material vi behövde för att bygga vår utrustning var redan 

inhandlat och boendefrågan hade ordnats innan vi kom till landet. 

Livet i Brasilien 

Vår vistelse i Brasilien har varit kantad av en mängd fantastiska intryck och upplevelser som vi till 

största del kan tacka de brasilianare vi mött för. Dessa otroligt gästvänliga människor har hjälpt oss 

med projektet i alla läget. I stort sett varje kväll har de tagit med oss på någon typisk brasiliansk 

aktivitet i stil med samba, brasiliansk BBQ eller ett glas inhemsk Caipirinha för att verkligen 

säkerställa vår trivsel. De flesta brasilianarna vi mött tycker om att spontant hitta på saker på kvällarna 

och har inget emot att stanna ute inpå småtimmarna. Denna spontanitet och livsnjutar-mentalitet har 

dock även sina baksidor. Vi har många gånger under projektets gång upplevt en ineffektivitet som i 
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vissa lägen kan vara svår att förstå som svensk. Efter våra två månader i Brasilien kan vi konstatera att 

synen på tid skiljer sig väsentligt mellan vår och deras kultur.  

En annan sak som många gånger har gjort saker komplicerade är den språkbarriär som förekommit 

eftersom att andelen brasilianare som pratar engelska är väldigt liten. I vår projektgrupp har vi i stort 

sett kunnat prata engelska med alla, men i mataffären, i taxin eller på gatan har det varit svårt att göra 

sig förstådd. Trots att vissa av våra samtal har varit något fåordiga har vi ändå i princip alltid blivit 

bemötta med stora leenden.  

Ekonomi 

Att leva och bo i Brasilien är förhållandevis dyrt om man jämför med resterande länder i Sydamerika 

men något billigare än att leva i Sverige.  Den största anledningen till detta är för att priset på boende 

generellt är lägre. Vi delade ett rum i en lägenhet där vi betalade 600 kr per person i månaden, med 

andra ord, stor prisskillnad i jämförelse med vad man betalar i Sverige. Priset på mat i 

livsmedelsbutiker har varit ungefär detsamma som hemma, men att äta ute är betydligt billigare. Även 

nöjen som bio och liknande har varit billigare.  Att ta ut pengar från bankomaterna har fungerat 

förhållandevis bra. Vi har haft problem med vissa bankomater som inte har tagit emot våra kort men 

överlag har vi inte haft några större problem. 

Kommunikationsmedel 

Brasilien är ett väldigt stort land, betydligt större än vad vi trodde innan vi kom dit. Därav är det 

vanligaste sättet att transportera sig inom landet via flyg, även om detta är relativt dyrt. Ska man resa 

kortare sträckor finns det även väl fungerande busstrafik. Att ta sig runt inom landet och i storstäderna 

kan många gånger vara svårt just på grund av språkbarriären, men också på grund av bristande 

information gällande bussavgångar och om vilken sträcka bussarna kör. Därför är det många gånger 

lättare att ta taxi som är både billigt och lättillgängligt om man ska åka kortare sträckor. Internet har 

fungerat väldigt bra på de platser där vi har varit och det har varit lätt att få ett brasilianskt telefonkort 

till mobilen. Däremot ska man vara medveten om att Brasilien är indelat i olika stater och områden 

som det kostar väldigt olika att ringa inom och emellan. 

 

Sammanfattningsvis 

Tiden i Brasilien gick väldigt fort och vi återvände hem med en del väldigt intressanta resultat. Vi är 

väldigt tacksamma för all den hjälp vi fått under resans gång. Det roligaste har varit att få se olika 

delar av Brasilien. Då landet är så stort skiljer sig miljöerna väldigt åt. Vi har också fått känslan av att 

det är viktigt i ett land som Brasilien att få in lite miljötänk, det verkar saknas på många håll men då 

landet är så stort så skulle det kunna göra stor skillnad. Maten har varit supergod, och då det är billigt 

på restaurang föredrar folk att äta ute, något som verkligen är både socialt och trevligt! Men det som vi 

allra mest kommer att ta med oss hem till Sverige är människorna och gästvänligheten. Det är något 

som man bör jobba på i Sverige tycker vi. Ibland har arbetet inte varit så effektivt, men vad gör väl det 

om man har roligt på jobbet! 

 

 


