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Resumo:

A presença de ravinas é comum na região Mediterrânea causando, por vezes, prejuízos 
em áreas agrícolas e contribuindo de forma muito significativa como processo erosivo do solo. 
A formação de ravinas está relacionada com características climáticas, declive, bem como a 
presença de material pouco coeso como mantos de alteração e depósitos de vertente e pela 
ação antrópica.

O objectivo deste trabalho é a construção de um mapa de susceptibilidade de 
ravinamento para uma área amostra na vertente norte da serra do Alvão, recorrendo à 
regressão logística. A validação do modelo (curva ROC) indicou uma boa capacidade preditiva 
do modelo relativamente à presença ou não presença de ravinas para a área de estudo.

Palavras-chave: Mapa de susceptibilidade. Ravinas. Sistema de Informação Geográfica. 
Regressão Logística. Norte de Portugal

Abstract

Gully susceptibility map in the Pensalvos vecinity (Alvão North´s slope)

Gullies are very common in Mediterranean areas causing damage to croplands and 
leading to soil erosion. Gullies formation is related with climate characteristics, slope 
features, namely its gradient, form and the presence of low or no cohesive material, such as 
weathering profiles and/or slope deposits and anthropogenic activities. 

This study focuses on building a simple, realistic, practical and informative model of 
gully susceptibility in a sample area in the North slope of Alvão (North of Portugal) using 
logistic regression model. Validation (ROC curve) indicates the good ability of function to 
correctly discriminate between occurrence and no occurrence of gullies in the sample area 
used for building the model.

Keywords: Susceptibility map. Gullies. Geographical Information System. Logistic 
regression. North of Portugal.
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1. Introdução

Entendido como forma de erosão do solo ou como fenómeno de escavamento 
sobre materiais móveis (GeorGe, 1974), os ravinamentos são processos muito comuns em 
áreas de montanha resultantes de processos geomorfológicos. Como forma de erosão, 
contribuem de forma muito significativa para a perda de capacidade produtiva do 
solo, quer pela sua ablação, quer pela remoção de nutrientes, atuando como fonte 
de sedimentação (Wasson et al., 2002; Krause et al., 2003; Vente et al., 2007; Huon et 
al., 2005; BerGonse e reis, 2011). Estudos recentes sugerem a importância do contributo 
dos ravinamento na produção de sedimentos (Poesen et al., 1998; KHeir et al., 2007), 
confirmando a importância deste processo geomorfológico como elemento chave no 
estudo da erosão.

A erosão hídrica constitui um sério problema ambiental em regiões de domínio 
Mediterrâneo, contribuindo de forma muito intensa na degradação de campos agrícolas e de 
pastagens (VilleVieille, 1997; Martinez-CasasnoVas e PoCH, 1998; VandeKerCKHoVea et al., 2005; Martinez-
CasasnoVas, 2003; Castillo et al., 2007; reBelo, 2008; nunes et al., 2008, 2009; tsiMi et al., 2012; 
FranKl et al., 2012), bem como ao nível da qualidade da água, em rios e reservatórios, sendo 
que os prejuízos causados pelas ravinas representam o problema maior ao nível da erosão 
hídrica (BuFalo e naHon, 1992; derose et al., 1998; Martinez-CasasnoVas, 2003).

Associado às características climáticas, a formação de ravinas relaciona-se com 
o declive e com a presença de material pouco coeso, como mantos de alteração e 
depósitos de vertente. O factor antrópico é outro factor determinante na formação de 
ravinamentos (desflorestação, construção de estradas, remoção de coberto vegetal). 
Os estudos realizados nos arredores de Coimbra sobre ravinas, por exemplo, vieram 
comprovar desde muito cedo a necessidade de uma ligação profunda entre Geografia 
Física e Geografia Humana, bem como a necessidade de incorporar no trabalho da 
Geografia Física, dados geológicos, agronómicos, meteorológicos e topográficos (reBelo, 
1976; reBelo et al., 1986)

Alguns estudos (reid e dune, 1996; nyssen et al., 2002; douGlas e Pietroniro, 2003; ezeziKa e 
adetona, 2011) tem confirmado ainda o papel de estradas e caminhos como factores na formação 
e alargamento da dimensão de ravinamentos ao aumentarem a concentração do escoamento, 
especialmente quando há presença de material pouco coeso.

Apesar do aumento significativo da investigação consagrada ao estudo dos ravinamentos 
nas últimas décadas, alguns autores realçam o contraste do número trabalhos desenvolvidos 
na análise dos processos erosivos associados às ravinas relativamente aos escassos trabalhos 
consagrados à quantificação e modelação da erosão por ravinamento (BoCCo, 1991; Poesen et 
al., 1996; Martinez-CasasnoVas, 2003; KHeir et al., 2007; saMani et al. 2010; Martins, 2010; nWilo et 
al. 2011).

O objectivo principal deste estudo é a aplicação da modelação logística no desenvolvimento 
de um mapa de susceptibilidade de ravinamento com recurso ao Sistema de Informação 
Geográfico (SIG). O modelo proposto pretende ser simples, prático, informativo e preciso na 
definição de áreas de maior ou menor susceptibilidade de ravinamentos para uma área amostra 
na vertente Norte da serra do Alvão (Figura 1).
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2. Cartografia de susceptibilidade de ravinamento

A cartografia de áreas com maior ou menor susceptibilidade de ocorrência de ravinamentos 
pode ser um instrumento importante no sentido da mitigação e controlo de ravinas. Nos 
últimos anos, o número de trabalhos consagrados à cartografia de processos geomorfológicos 
aumentou, aproveitando o contributo, por exemplo, dos Sistemas de Informação Geográfico 
(SIG) e diferentes modelações alicerçadas em análises estatísticas como a regressão logística, 
multivariada, fuzzy logic ou probabilidade Bayesiana (Carrara et al., 1995; CHunG et al., 1995; 
Guzzetti et al., 1999; CHen et al., 2007; sezer et al., 2011), embora em menor número no que 
respeita à aplicação das ravinas (BoCCo, 1991; Poesen et al., 1998; Martinez-CasasnoVas, 2003; KHeir 
et al., 2007; saMani et al., 2010; Martins, 2010; nWilo et al., 2011).

A área amostra tem a dimensão de cerca de 3km2, localizada na vertente norte da serra 
do Alvão, próximo das povoações de Pensalvos e Parada de Monteiros, na margem direita do 
rio Avelâmes. A área é constituída pelo granito de Sabrosa (GS), pelo granito do Minheu (GM) 
e pelos metassedimentos incluídos na formação pelito-grauváquica do Silúrico. Esta formação 
é constituída por xistos cinzentos com intercalações de xistos negros, ampelitos e liditos, com 
alternância de pelitos psamíticos, grauvaques e tufos vulcânicos.

Do ponto de vista tectónico pertence à Zona-Galiza-Trás-os-Montes (ZGTM) (Farias et 
al., 1985, arenas et al., 1988). É constituída em termos litológicos por duas unidades: (1) 
rochas sedimentares e (2) rochas granitóides. A primeira pertence às formações do complexo 
parautoctone, autoctone e sub-autoctone, a segunda, aos granitos hercínicos biotíticos com 
plagioclase cálcica e diferenciados, associados à fracturação frágil tardi hercínica, correspondem 
aos granitos que constituem o Plutão de Vila Pouca (PVP). A morfologia está relacionada com 
o desligamentos esquerdo tardi-hercínico Verin-Penacova pertencente ao mesmo sistema de 
fracturas do acidente Manteigas-Vilariça-Bragança, sendo-lhe sub-paralelo, de orientação geral 
NNE-SSW, localizando-se cerca de 60 km a ocidente. 

Tal como a maioria do país, a área amostra tem características climáticas Mediterrâneas 
(Cs). Do ponto de vista termo-pluviométrico, as estações meteorológicas próximas da área de 

Figura 1
Localização e enquadramento morfo-estrutural da área de estudo
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estudo e incluída na rede de estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, indicam 
apenas 2 meses secos (Pmm <2TºC), Julho e Agosto. A precipitação media anual varia entre os 
1200mm e os 1400mm nos sectores mais elevados da serra. Por vezes a intensidade pluviométrica 
é muito elevada, de características torrenciais. O Índice de Fournier (IF) (Eq. 1), bem como 
a Índice de Concentração da Precipitação (ICP) (Eq. 2) para os meses mais chuvosos (Janeiro 
e Dezembro) indicaram valores de 10 e 20 respectivamente. Apesar dos valores moderados, a 
presença de ravinas está marcada na paisagem:

(1)

(2)

P2 corresponde ao mês com o valor de precipitação mais elevado e P a média da 
precipitação anual.

No que respeita ao uso e ocupação do solo (UOS), as áreas de menos altitude, próximas 
das povoações de Pensalvos e de Parada de Monteiro são áreas predominantemente agrícolas, 
contactando com floresta essencialmente de pinheiros (Pinus pinaster). No sector oriental 
da área de estudo, predominam dois tipos UOS: (1) floresta degradada, com menos de 10% 
de coberto vegetal e (2) floresta recentemente incendiada. No sector meridional da área 
amostra, muito próximo da cumeada da serra encontra-se sectores reflorestados e vegetação 
arbustiva.

2.1. Metodologia e recolha de dados

O declive, em graus, foi obtido a partir de um Modelo Digital de Terreno de tipo TIN, 
triangulado a partir da altimetria da Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000 (IGeoE), 
convertido para estrutura matricial, com um pixel de 5m de lado. Em função da progressão 
tendencialmente linear do valor de declive face à frequência de ocorrência, observado num 
histograma, as classes foram definidas com base na posição dos desvios-padrão, com os seguintes 
limites: [0-2°]; [2-9°]; [9-16°]; [16-23°]; [23-32°] e [32-63°].

Informação sobre a UOS pode ser obtida a partir da cartografia da Corine Land Cover 2000 
(European Environmental Agency), produzida à escala 1:100000. Contudo, esta informação não 
é atualizada, relacionado com o facto de que entre o processo de modelação e validação dista 
cerca de 10 anos. Alguns trabalhos (PinHeiro, 2005; Cerdeira et al., 2006) tem demonstrado 
baixos níveis de precisão entre a cartografia produzida para o território português (GLC2000 
MOD12Q1) e a realidade, devendo por tanto, ser utilizada com precaução. Neste sentido, 
foi criado um mapa UOS baseado na análise de fotografias aéreas e observação no local. 
Este trabalho é especialmente importante na análise da evolução do coberto vegetal desde 
a ocorrência, por exemplo, de um incêndio e as diferentes fases de evolução da cobertura 
vegetal, com implicações na susceptibilidade face ao processo de ravinamentos. Foram 
definidas 6 classes: áreas de cultivo, pastagens, florestas, florestas recentemente incendiadas, 
florestas arbustivas e áreas degradadas, baseado nos trabalhos de Mûelenaere et al., 2011 e Meire 
et al., 2012.

K = P2/P
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2.1.1. A importância das formações superficiais
As potencialidades e aplicações de uma carta da espessura das formações superficiais 

são diversas, podendo, por exemplo, destacar-se o estudo de riscos geomorfológicos, como 
os de ravinamento e deslizamento, tornando-se assim um instrumento de grande utilidade no 
ordenamento do território.

Devido à elevada variação espacial dos depósitos e à natureza heterogénea dos perfis 
de meteorização, a inferência da espessura das formações superficiais é uma tarefa difícil. 
Depende da existência de cortes que permitam observar a espessura das formações.

Para a área de estudo procedeu-se à amostragem de 48 perfis (Figura 2). Para cada perfil 
foi registada a espessura média das formações superficiais. Foi feita uma análise com base na 
krigagem. Trata-se de uma interpolação baseada numa análise de regressão a partir da coleta de 
pontos amostrados cujo peso é atribuído segundo uma covariância espacial. O tratamento geo-
estatístico dos dados foi conseguido, recorrendo à ferramenta Geostatistycal Analyst, do ArcGis.

No mapa produzido foi utlizado a krigagem ordinária. Estudos compararam vários 
métodos geo-estatísticos na previsão da espessura do solo, tendo concluído que as melhores 
previsões eram conseguidas recorrendo à krigagem ordinária e à co-krigagem (PenizeK e BoruVKa, 
2004). Para krigagem ordinária ao invés de assumir que a média é constante ao longo de todo o 
domínio, assume antes a constante mais próxima  de cada ponto de avaliação, em que m (uα) 
= m (u) para cada valor de dados nas proximidades, Z (uα), é usado para estimar Z (u). Trata-se 
de uma metodologia pouco dispendiosa e que permite atualizações de informação a partir da 
colecta de novos pontos de amostra (santos, 2011).

Quadro I
Classes de uso e ocupação do solo (UOS) e as respectivas

Uso e Ocupação do Solo (UOS) ou classes UOS detalhadas Características

I ÁREAS DE CULTIVO Áreas de cultivo com culturas de sequeiro ou de regadio, sa-
zonais ou perenes.

I. A Áreas de cultivo Terras cultivadas preferencialmente localizados em áreas com 
declives baixos (por exemplo, depressões).

II FLORESTA COBERTURA VEGETAL SUPERIOR A 30%, DE CARACTERÍSTICAS 
ARBÓREAS. VEGETAÇÃO ARBUSTIVA E HERBÁCEA FREQUENTE 
NOS ANDARES INFERIORES. OCUPAM GERALMENTE ÁREAS DE 
MAIOR DECLIVE.

II. A Floresta densa Compreendem áreas florestais com cobertura superior a 30% 
(Pinus Pinaster e Eucalyptus como espécies dominantes) com 
forte proteção do solo.

II. B Florestas recentemente incendiadas Florestas incendiadas (Pinus Pinaster e Eucalyptus são as espé-
cies dominantes) com cobertura superior a 30%. 10-50% da área 
total da unidade de terra coberta de arbustos queimados. 

III. FLORESTA ARBUSTIVA VEGETAÇÃO ARBUSTIVA CONSTITUI PREDOMINANTEMENTE 
A COBERTURA DO SOLO, ESPECIALMENTE EM VERTENTES 
ÍNGREMES.

III. A Floresta arbustiva 10-50% da área total da unidade de terra coberta por vegeta-
ção arbustiva, <30% de vegetação herbácea, sem vegetação 
lenhosa.

IV. PASTAGENS VEGETAÇÃO ARBUSTIVA CONSTITUI A COBERTURA DO SOLO 
PREDOMINANTE, GERALMENTE RELACIONADOS COM ÁREAS DE 
PASTAGENS.

IV. A Áreas de pastagem degradadas com vegetação herbácea Mais de 50% da área total da unidade é coberto por vegetação 
arbustiva, expondo até 30% do solo.

IV. B Áreas de pastagem degradadas com presença de vegeta-
ção arbustiva e áreas reflorestadas 

Mais 50% da área total da unidade é coberto por vegetação ar-
bustiva, expondo até 30% do solo. Inclui áreas reflorestadas.
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As espessuras das formações superficiais mais reduzidas ou mesmo inexistentes 
encontram-se na cumeada da serra. Nas áreas metassedimentares, a espessura das formações 
superficiais, que correspondem essencialmente a depósitos de vertente, não ultrapassam os 
2 metros. Nas áreas granitóides, os mantos de alteração contribuem para as espessuras mais 
elevadas. A espessura deste tipo de formações ultrapassa, em muito perfis observados, os 5 
metros, em especial no sector SE da área de estudo. 

2.2. Locais de amostragem

A localização dos sítios de amostragem foi obtida a partir do geo-posicionamento global 
com 5 metros de precisão. Sulcos e ravinas foram tratados de forma idêntica uma vez que não 
foi definida nenhuma fronteira entre as duas formas em nenhum sector transversal (souCHère, 
1995; Poesen et al., 1996; roose et al., 2000) ou profundidade. Foram considerados sítios com 
ou sem presença de ravinas.

2.3. A observação de ravinas

Foram observadas 71 sítios com presença de ravinas ou sulcos. A maioria encontra-se em 
áreas de floresta degradada, recentemente incendiada ou reflorestada e em declives médios 
(Tabela II). A grande maioria corresponde a sulcos com reduzida capacidade de transporte 
atuando em solos pouco profundos, que geralmente não ultrapassam os 30 cm de profundidade, 
escavando sobre material maioritariamente orgânico.

Verificou-se uma boa relação entre a espessura do solo e UOS. Baseado neste 
relação, alguns autores (VerMeulen et al. 1994; zaKHaroVa et al., 2002) desenvolveram 
modelações que relacionam o UOS com o tipo de solo permitindo calcular a estimativa 
da capacidade de água no solo passível de ser evaporada e desta forma estimar a 
profundidade do solo.

Figura 2
Cartografia da espessura das formações superficiais (cm) e localização dos pontos de amostragem.
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Quadro II
Presença ou não presença de ravinas (N ou S) para cada variável em análise

Declive OUS Ravina Observada Esperada
Contagem % Contagem %

SLOPE_
CLASS_1

(0-2)

IIA N 2,5 83,30% 2,5 83,30%
S 0,5 16,70% 0,5 16,70%

IA N 10,5 95,50% 10,5 95,50%
S 0,5 4,50% 0,5 4,50%

IIIA N 2,5 83,30% 2,5 83,30%
S 0,5 16,70% 0,5 16,70%

IVB N 0,5 50,00% 0,5 50,00%
S 0,5 50,00% 0,5 50,00%

IVA N 3,5 87,50% 3,5 87,50%
S 0,5 12,50% 0,5 12,50%

IIB N 0,5 50,00% 0,5 50,00%
S 0,5 50,00% 0,5 50,00%

SLOPE_
CLASS_2

(2-9)

IIA N 4,5 90,00% 4,5 90,00%
S 0,5 10,00% 0,5 10,00%

IA N 22,5 97,80% 22,5 97,80%
S 0,5 2,20% 0,5 2,20%

IIIA N 1,5 30,00% 1,5 30,00%
S 3,5 70,00% 3,5 70,00%

IVB N 0,5 12,50% 0,5 12,50%
S 3,5 87,50% 3,5 87,50%

IVA N 3,5 70,00% 3,5 70,00%
S 1,5 30,00% 1,5 30,00%

IIB N 0,5 50,00% 0,5 50,00%
S 0,5 50,00% 0,5 50,00%

SLOPE_
CLASS_3
(9-16)

IIA N 9,5 95,00% 9,5 95,00%
S 0,5 5,00% 0,5 5,00%

IA N 1,5 75,00% 1,5 75,00%
S 0,5 25,00% 0,5 25,00%

IIIA N 3,5 50,00% 3,5 50,00%
S 3,5 50,00% 3,5 50,00%

IVB N 2,5 35,70% 2,5 35,70%
S 4,5 64,30% 4,5 64,30%

IVA N 7,5 57,70% 7,5 57,70%
S 5,5 42,30% 5,5 42,30%

IIB N 3,5 87,50% 3,5 87,50%
S 0,5 12,50% 0,5 12,50%

SLOPE_
CLASS_3
(16-23)

IIA N 7,5 93,80% 7,5 93,70%
S 0,5 6,30% 0,5 6,30%

IA N 0,5 50,00% 0,5 50,00%
S 0,5 50,00% 0,5 50,00%

IIIA N 2,5 22,70% 2,5 22,70%
S 8,5 77,30% 8,5 77,30%

IVB N 2,5 22,70% 2,5 22,70%
S 8,5 77,30% 8,5 77,30%

IVA N 1,5 25,00% 1,5 25,00%
S 4,5 75,00% 4,5 75,00%

IIB N 7,5 22,10% 7,5 22,10%
S 26,5 77,90% 26,5 77,90%

SLOPE_
CLASS_4
(23-32)

IIA N 0,5 50,00% 0,5 50,00%
S 0,5 50,00% 0,5 50,00%

IA N 0,5 50,00% 0,5 50,00%
S 0,5 50,00% 0,5 50,00%

IIIA N 1,5 75,00% 1,5 75,00%
S 0,5 25,00% 0,5 25,00%

IVB N 7,5 83,30% 7,5 83,30%
S 1,5 16,70% 1,5 16,70%

IVA N 0,5 25,00% 0,5 25,00%
S 1,5 75,00% 1,5 75,00%

IIB N 0,5 10,00% 0,5 10,00%
S 4,5 90,00% 4,5 90,00%
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Solos finos assumem geralmente uma ambivalência relativamente à escorrência (Valentin 
et al., 2003). Se por um lado atrasam a inicio da instalação das ravinas (zHu e Cai, 2004; 
Muñoz-roBlesa et al., 2010), a reduzida capacidade de infiltração torna-os mais susceptiveis ao 
processo (Prasad e roMKens, 2004).

Este processo é particularmente observável no sector oeste da área-amostra, em área 
de floresta degradada. São observáveis uma considerável concentração de sulcos atuando por 
vezes sobre clastos, provavelmente resultantes do processo de gelo-degelo. 

As ravinas mais profundas estão presentes no sector oriental em declives médios, em 
floresta recentemente incendiada (Figura 3).

A presença de formações superficiais de maior espessura terá permitido a evolução em 
profundidade destas ravinas.

As formações superficiais correspondem a mantos de alteração com espessuras a variar 
entre os 3 e os 4 metros de profundidade, induzidas pela ação tectónica (aydin, e eGeli, 2001; 
Valentin et al., 2003; aydin, 2006) e onde o papel de alguns elementos macroestruturais, como 
diáclases, funciona como ponto de arranque e desenvolvimento no processo de meteorização. 
Não sendo um factor com forte correlação entre a presença/número de ravinas e sulcos (Pearson 
Correlation 0,376), as formações superficiais são importantes no desenvolvimento vertical das 
ravinas uma vez que estas evoluem sobre este tipo de material (Figura 4).

Figura 3
Ravina numa vertente recentemente incendiada.
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Não se observaram ravinas nem sulcos em áreas agrícolas e de pastagem. A presença de 
coberto vegetal terá funcionado como elemento de proteção à formação de ravinamento (Mian 
et al., 2009). No entanto, estas áreas deverão ser alvo de atenção uma vez que padecem de 
importantes mudanças ao nível da percentagem de cobertura vegetal ao longo do ano, estando 
por vezes sem qualquer tipo de proteção. Nestes períodos a susceptibilidade à formação de 
ravinamentos é elevada. 

2.4. Regressão logística

A regressão logística é uma forma de regressão categorial particularmente adequada 
a fenómenos que têm expressão em termos de presença/ausência, podendo portanto ser 
representados na forma de variáveis dependentes nominais binárias ou dicotómicas.

A variável dependente (y) nesta análise é a presença ou ausência de ravinas e P um 
conjunto de variáveis independentes x1, x2, …, xp, que afectam a formação de ravinas. As 
variáveis independentes correspondem ao conjunto de layers temáticos introduzidos no Sistema 
de Informação Geográfico (SIG).

A probabilidade de ocorrência de ravinas é representado por P (y = 1⁄ X). O logit (HosMer 
e leMesHoW 2000) é definido por:

(3)
onde b0 é a constante da equação e b1, b2, ... ,bp são os coeficientes das variáveis x1, x2,...,xp. 
A probabilidade P (y = 1/X) pode ser expressão pelo modelo de regressão logística:

(4)

No modelo proposto, Px é a expressão que define a propensão há formação de ravinas, 
sendo uma variável continua onde 1 é considerada a propensão máxima e 0 a mínima. Baseado 
neste modelo, a susceptibilidade de ocorrência de ravinamento pode ser obtida a partir da 
equação (4).

Figura 4
Curvas de regressão linear com base na análise da dimensão de algumas ravinas (comprimento, profundidade e largura) e 
cálculo estimado de erosão com base na Estimating Gully Soil Erosion (EGEM).
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A construção do modelo envolveu as seguintes etapas: (i) a pré-seleção de variáveis 
consideradas fundamentais na formação e desenvolvimento das ravinas; (ii) seleção das 
variáveis estatisticamente significativas com base na análise de probabilidade logística; (iii) 
modelação com base na análise logística a partir das variáveis selecionadas; (iv) avaliação do 
modelo desenvolvido (Figura 5).

As variáveis introduzidas no modelo foram o declive, o UOS, espessura das formações 
superficiais e a geologia sendo que ao introduzir estas 4 variáveis obteve-se o valor mais alto 
de precisão (modelo 4 Figura 6).

A introdução das variáveis uso do solo, declive e espessura das formações superficiais 
(modelo 3 Figura 6) obteve o segundo melhor resultado, seguido do modelo com a introdução 
da variável uso do solo (modelo 1 Figura 6) e, por último, o que inclui as variáveis uso do solo e 
espessura das formações superficiais (modelo 2 Figura 6).

Figura 5
Esquema do fluxo de trabalho desenvolvido.

Bruno M. Martins



395

Figura 6
Modelos preditivos de probabilidade.
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Não foi incluído o elemento climático, em particular o índice de erodibilidade (IF) 
dada a dimensão reduzida da área amostra e as consequentes variações diminutas dos valores 
de precipitação. Definiram-se então 4 graus de susceptibilidade com base no valor Px: (1) 
muito baixa susceptibilidade; (2) baixa susceptibilidade ; (3) susceptibilidade média e (4) 
susceptibilidade alta.

3. Resultados

A partir do modelo, o coeficiente de regressão mais alto foi obtido pela variável SLOPE_
CLASS_4 (classe de declive entre os 2º e os 9º). O odds ratio para a presença de ravinas e não 
ravinas é 1,402 vezes mais elevado com a presença desta variável. Ainda associado ao declive, 
a classe SLOPE_CLASS_4 (classe de declives entre os 16º e os 23º) apresenta um coeficiente de 
regressão de 1,044. O seguinte valor mais significativo foi obtido pela variável UOS_IVA_CLASS 
(floresta degradada) com um valor de 0,881 seguido da espessura das formações superficiais 
entre os 100cm e os 150cm (0,784) e pela UOS_IIB_CLASS (áreas recentemente incendiadas) 
(0,605).

Com base nos valores obtidos, as áreas com maior susceptibilidade face à presença de 
ravinas são as vertentes de declive entre os 2-9º (SLOPE_CLASS_2) e 16-23º (SLOPE_CLASS_4) 
com presença de formações superficiais em áreas florestais degradadas, recentemente incen-
diadas e reflorestadas. 

A análise dos coeficientes de regressão da variável UOS indica uma distribuição muito 
próxima entre as variáveis UOS_IVA_CLASS (floresta degradada), UOS_IIB_CLASS (recen temente 
incendiada) e UOS_IVB_CLASS (reflorestada). Embora esta variável seja usada na análise e 
tenha mostrado coeficientes de regressão significativos, é possível que o tipo de uso e ocupação 
do solo introduzido no modelo possa já ter modificado aquando do processo de ravinamento, 
devendo naturalmente ser olhado com cautela.

Figura 7
Mapa de susceptibilidade de ravinamentos para a área amostra com base nos valores de Px.
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3.1. Validação do modelo

A validação do modelo desenvolvido é um passo fundamental para a avaliar a capacidade 
de previsão bem como os níveis de precisão. A análise ROC (Receiver Operating Characteristic) 
é uma ferramenta importante para medir e especificar problemas no desempenho de modelos 
preditivos de análise binária por meio de um gráfico simples, permitindo estudar a variação 
da sensibilidade (verdadeiros positivos) e especificidade (falsos positivos). Este método é 
frequentemente utilizado para medir a performance de modelos (yesilnaCar e toPal 2005; Van den 
eeCKHaut et al., 2006; Baeza et al., 2010).

A Figura 8 mostra a curva ROC e as suas características. O valor de AUC é de 0,862 o que 
indica uma boa capacidade preditiva do modelo para a área amostra.

4. Considerações finais

O modelo de regressão logística foi utilizado de forma a estabelecer a relação entre a 
presença de ravinas e sulcos e o contexto ambiental a partir das variáveis que consideramos 
fundamentais na explicação do processo, e numa fase seguinte, aquelas que o modelo considerou 
estatis ticamente significativas. O modelo permitiu ainda definir um ranking das variáveis que 
mais contribuem para a formação de ravinas definido a partir dos coeficientes logísticos. Os 
valores de odds ratio sugerem que os declives entre os 2 e os 9º e entre os 16 e os 23º são áreas 
de maior susceptibilidade a par das áreas de floresta degradada, recentemente incendiada e 
reflorestada, bem como, vertentes regularizadas por formações superficiais entre 100 e 150 

Quadro III
Valores B e valores de Odds Ratio (Exp B) para as variáveis introduzidas no modelo

B S.E. Wald Df Exp (B)

Modelo

UOS ,815 5

UOS_IIA_CLASS -22,421 7567,446 ,000 1 ,000

UOS_IIA_CLASS -22,734 6082,431 ,000 1 ,000

UOS_IVB_CLASS -,601 ,755 ,634 1 ,548

UOS_VA_CLASS -,127 ,726 ,030 1 ,881

UOS_IB_CLASS -,502 ,779 ,416 1 ,605

DECLIVE 3,037 4

SLOPE_CLASS_1 -20,589 10746,504 ,000 1 ,000

SLOPE_CLASS_2 ,338 1,024 ,109 1 1,402

SLOPE_CLASS_3 -,838 ,877 ,914 1 ,432

SLOPE_CLASS_4 ,043 ,908 ,002 1 1,044

Formações Sup. 14,053 6

Inexistente -,597 15712,718 ,000 1 ,551

50-100 cm -3,635 1,177 9,543 1 ,026

100-150 cm -,243 ,919 ,070 1 ,784

150-200 cm -1,664 ,920 3,271 1 ,189

200-250 cm -2,442 1,078 5,130 1 ,087

250-300 cm -1,414 1,059 1,784 1 ,243

GEOLOGIA -1,472 ,940 2,456 1 ,229

Constant 3,773 1,632 5,346 1 43,516
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cm de espessura. A ausência de vegetação (GoVers et al., 2004) em vertentes de declive médio 
são factores decisivos na explicação para a formação de ravinas e sulcos, enquanto que a 
presença de formações superficiais permite a evolução vertical das ravinas. Neste sentido, a 
ação antrópica é fundamental na análise deste tipo de processo geomorfológico ao contribuir 
na mudança dos estados de UOS. 

Embora com algumas limitações, em especial ligadas ao processo de mudança do UOS, 
o modelo apresenta a vantagem de ser simples de aplicar, utilizando dados relativamente 
acessíveis aos organismos responsáveis pela gestão do território podendo ser entendido como 
uma importante ferramenta para a gestão e planeamento.
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