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ABSTRACT – Sediments transport and erosion are important processes for maintenance of 
ecosystems and biogeochemical cycles. Hydrological models with sediment estimations can provide 
precious information for the understanding of hydrodynamic changes and the influence of human 
activities in sediment production, such as land use cover change and reservoir constructions. The 
MGB-SED is a large-scale hydrological model proposed by Collischonn and Tucci (2001) with a 
sediment module (Buarque, 2015) to simulate the sedimentation process. The main goal of this 
study is to present a new tool with an user interface integrated as a plugin in the geographic 
information system software QGIS, and demonstrated an application for the Sinos River basin. In 
conclusion, MGB-SED plugin for QGIS is a potential tool available for users interested in hydrological 
and sediment applications. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 O transporte e a erosão de sedimentos são processos fundamentais para a manutenção dos 

ciclos biogeoquímicos (Müller-Nedebock e Chaplot, 2015), além de garantirem o aporte de 

nutrientes em diferentes ecossistemas (Latrubesse et al., 2017). Contudo, intervenções humanas 

podem proporcionar mudanças na proporção de sedimentos gerados, causando impactos em 

diferentes escalas de análises, como o caso de mudança de uso e cobertura da terra (Zhang et al., 

2020), que altera a erosividade da superfície, e a construção de barragens (Flecker et al., 2022), as 

quais impedem que os sedimentos prossigam à jusante. O uso de modelagem hidrológica para 

simulação do processo de transporte de sedimentos é fundamental para melhor compreensão 

desses impactos, além de proporcionar o aprofundamento sobre o tema e sua conectividade em 

escala de bacia (Zanandrea et al., 2020). O objetivo deste trabalho é apresentar uma versão com 

interface para usuário do modelo MGB-SED, desenvolvido por Buarque (2015), compatível com a 

plataforma de geoprocessamento “open source” QGIS. Para isso, aplicou-se o modelo na Bacia do 

Rio dos Sinos (RS), apresentando resultados gerados pelo plugin, comparados a dados observados 

por estação fluviométrica através de funcionalidades do plugin. 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - O modelo MGB-SED 

O modelo MGB-SED é a combinação do modelo hidrológico de grandes bacias do tipo chuva-

vazão (MGB) (Collischonn e Tucci, 2001) com um módulo de sedimentos desenvolvido por Buarque 

(2015) e validado em diferentes estudos (ex. Fagundes et al., 2022, 2017).  

O MGB é um modelo hidrológico semi-distribuído desenvolvido e validado por Collischonn et 

al. (2001) e aprimorado em estudos posteriores (Cauduro Dias de Paiva et al., 2013; Collischonn et 

al., 2007; Fleischmann et al., 2017; Pontes et al., 2015). Para a sua discretização foi adotado a 

metodologia de minibacias para representação das características espaciais das bacias. Além disso, 

o modelo utiliza mapa de Unidade de Respostas Hidrológicas (URH) para representar a propagação 

dos volumes obtidos pelo balanço vertical de água no solo por meio de reservatórios lineares. 

Já o módulo de sedimentos utiliza o Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) (Williams, 

1975) para a estimativa da produção de sedimentos em escala de bacia para cada Unidade de 

Resposta Hidrológica (URH), através da Equação 1: 

𝑆𝐸𝐷 = 𝑎(𝑄𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝑞𝑝𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐴)
𝛽𝐾 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿𝑆       (1) 

sendo SED (t) a carga de sedimentos resultante da erosão do solo, 𝑄𝑠𝑢𝑝 (mm ha -1) o volume de 

escoamento superficial, 𝑞𝑝𝑖𝑐𝑜 (m³ s-1) a taxa de pico de escoamento superficial, A (ha) a área 
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superficial, 𝑎 e 𝛽 coeficientes de ajustes cujos valores utilizados foram 𝑎 = 11.8 e 𝛽 = 0.56, K (-) o 

fator de erodibilidade do solo, C (-) o fator de cobertura e manejo do solo, P (-) o fator de práticas 

conservacionistas, LS (-) o fator topográfico e FG (-) o fator referente à presença de fragmentos 

grosseiros ou rochas.  

Mais detalhes sobre o equacionamento e desenvolvimento do modelo MGB-SED podem ser 

encontrados em Buarque (2015). 

 

2.2 - Integração do MGB-SED ao QGIS 

O software livre e código aberto QGIS é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

desenvolvido por diferentes universidades e comunidades globais que permite a aplicação de 

diferentes ferramentas de geoprocessamento. Além disso, é possível integrar e desenvolver novas 

ferramentas com interface gráfica ao usuário no software, os quais são estruturados em linguagem 

Python e C++. 

Dessa forma, buscou-se a disponibilização de um plugin do modelo MGB-SED 

(https://github.com/HGE-IPH/mgb-sed-plugin) compatível com o software QGIS a partir das versões 

3.0 ou superiores. O plugin está estruturado em diferentes etapas, como mostra o fluxograma da 

Figura 1.  

 
Figura 1 – Fluxograma explicativo da estrutura do plugin do modelo MGB-SED. 

Para a aplicação do plugin MGB-SED, é necessário, primeiramente, determinar o ambiente de 

trabalho em que serão gerados os resultados. Na segunda etapa, é realizado o pré-processamento 

dos dados para a geração das informações de sedimentos a serem inseridas no modelo MGB-SED, 

https://github.com/HGE-IPH/mgb-sed-plugin
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a terceira etapa do plugin. Por fim, é possível visualizar os resultados gráficos de sedimentos e vazão 

para cada minibacia da bacia de estudo, como também é possível realizar a comparação com dados 

observados para validação do modelo. A interface para usuário do modelo MGB-SED é apresentada 

na Figura 2.  

 
Figura 2 – Interface do plugin do modelo MGB-SED.  

2.3 - Aplicação 

A área de estudo selecionada para demonstração de uso do plugin corresponde a bacia 

hidrográfica do Rio dos Sinos (Figura 3), localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul 

e de área aproximada de 3.500 km². De acordo com a classificação Koppen (Alvares et al., 2013) o 

clima na região é classificado como subtropical úmido (Cfa), apresentando grande variação nas 

máximas de temperatura ao longo do ano, porém com pouca variabilidade nas médias mensais de 

precipitação. 

Na etapa necessária para a aplicação do modelo, os parâmetros de drenagem e a delimitação 

da bacia foram obtidos utilizando o Modelo Digital de Elevação (MDE) do Shuttle Radar Topography 

Mission - SRTM (Farr et al., 2007) de resolução espacial de aproximadamente 90 metros. Já para os 

dados de precipitação foram utilizados dados disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) 
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no Sistema de Informações hidrológicas (http://hidroweb.ana.gov.br/) de pluviômetros localizados 

na área de estudo. A URH utilizada é a disponibilizada pelo estudo Fan et al. (2015), definida através 

do uso de diferentes produtos de satélites. Para uma avaliação do módulo de sedimentos, utilizou-

se dados sedimentológicos medidos também em estação da ANA (Tabela 1), com informações 

fluviométricas e de sedimentos em suspensão. Destaca-se que esse estudo busca a apresentação 

da ferramenta e não necessariamente uma representação adequada dos fluxos de sedimentos da 

bacia. 

 

 
Figura 3 – Bacia hidrográfica do rio dos Sinos e localização das estações da ANA utilizadas. 

 

Tabela 1 - Estação fluviométrica com informações de sedimentos utilizados no estudo. 

Estação fluviométrica Localização 

Código Nome Longitude Latitude 

87380000 Campo Bom -51,0445 -29,6926 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da simulação do modelo através da utilização do plugin podem ser visualizados 

na aba “Results”, como apresentado na Figura 4. Diferentes tipos de resultados estão disponíveis 

para visualização gráfica, entre elas as séries de concentrações de argila, silte e areia dos sedimentos 

no trecho de rio representado pela minibacia, como também a quantidade de sedimentos gerados. 

Além disso, existe a opção para obtenção da quantidade de sedimentos suspensos simulados. Por 

http://hidroweb.ana.gov.br/
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fim, é possível comparar os dados simulados com dados observados da concentração de sedimentos 

suspensos, como também de vazão. 

 
Figura 4 – Resultados disponíveis para visualização através da interface do usuário do MGB-SED plugin, para 

a minibacia específicada no canto direito superior da aba “Results”. Em (a) é apresentado o resultado de 

sedimentos em suspensão, enquanto para (b) é apresentado as concentrações de sedimentos e a quantidade 

de sedimentos gerados para cada trecho de rio e separado em grupos de areia, silte e argila. Por fim, em (c)  

a vazão de descarga sólida. 

 

A Figura 5, gerada através do plugin, apresenta o comparativo entre os dados observados de 

sedimentos em suspensão com a estação fluviométrica 87380000 (pontos) e as estimativas obtidas 

pelo modelo MGB-SED (linha). De forma geral, os resultados foram consistentes com os dados 

observados, considerando que os valores  simulados acompanharam a variação da magnitude dos 

sedimentos suspensos. No entanto, os resultados apresentados foram obtidos através do uso dos 

coeficientes de ajustes padrões do modelo, e os mesmos podem ser calibrados para obtenção de 

resultados mais acurados e considerando ainda as métricas de ajustes disponíveis e apresentadas 

pela ferramenta.  
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Figura 5 – Resultados das estimativas de sedimentos em suspensão pelo modelo MGB-SED comparados aos 

dados observados da estação fluviométrica  87380000.  

 

4 - CONCLUSÕES 

 O uso de modelos hidrológicos para simulação do transporte de sedimento é essencial para 

representação de mudanças hidrodinâmicas espaciais e temporais. Nesse estudo, o modelo MGB 

contendo um módulo de sedimentos (MGB-SED) foi utilizado na Bacia do Rio dos Sinos (RS), para 

apresentação de sua versão com interface ao usuário na plataforma de geoprocessamento QGIS. Os 

resultados preliminares demonstram a facilidade de aplicação do modelo e de visualização dos 

resultados a partir da ferramenta e ainda permite calibração dos parâmetros do modelo. O plugin 

está disponível para download em <https://github.com/HGE-IPH/mgb-sed-plugin>. 
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