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A morfologia de um canal, em resolução espaço-temporal, sofre com processos 
sedimentológicos de erosão, transporte e deposição. Processos que se mostram mais 
acentuados em canais meandrantes. No presente trabalho objetivou-se analisar, identificar e 
discutir as mudanças ocorridas em sequência espacial e temporal na forma dos meandros e de 
leito de um trecho do rio Mamorecillo entre as províncias de Cochabamba e Santa Cruz – 
Bolivia. Caracterizado por ser um rio extensamente meandrante – característica da bacia no 
qual o mesmo está inserido, a Bacia Amazônica. O presente estudo, por meio de recursos de 
sensoriamento remoto busca discutir e correlacionar as mudanças ocorridas no canal em um 
período de vinte e sete anos (1985-2012). Bem como, compreender os processos de migração 
dos meandros que este trecho do rio Mamorecillo sofreu através dos processos 
sedimentológicos, de erosão e deposição, e assim compreender os processos atuantes na 
Bacia Amazônica. Para a execução do trabalho, realizou-se a delimitação da área a ser 
estudada e aliou-se às ferramentas de geoprocessamento, tais como: softwares e imagens 
aéreas. Assim, buscou-se identificar as principais feições geomorfológicas e discutir as suas 
mudanças ao longo do período estudado. Deste modo, tendo conhecimento da eminente 
importância do estudo de rios meandrantes para compreensão de sua dinâmica e 
funcionamento, no presente trabalho buscamos correlacionar e verificar a [inter]dependência 
(seja ela no que diz respeito ao aporte sedimentológico e/ou hídrico) existente entre o rio 
Mamorecillo e os rios Chimoré e Ichilo. Durante o período de vinte e sete anos é possível 
observar a acentuação dos processos erosivos atuando sobre as margens, assim como 
processos de deposição de sedimentos nas margens do rio Mamorecillo. Em algumas porções 
analisadas se observa gradativo aumento na amplitude de meandros a ponto de causar o 
estrangulamento do canal, ocasionando de forma natural uma redefinição do canal e 
consequentemente do fluxo do rio. É possível identificar ainda, locais onde os processos de 
erosão atuam de forma evidente – a causar um futuro estrangulamento do canal, formando 
consequentemente, pedúnculos abandonados. Como parte de um sistema dinâmico maior, o 
rio Mamorecillo sofre influências não somente de fatores autocíclicos, mas também dos rios 
Ichilo, Sacta e Chimoré que o compõe. Caracterizado por ser um trecho meandrante do rio, a 
hidrodinâmica e hidrogeomorfologia de seu escoamento tem como resultados processos 
morfológicos caracterizados por uma erosão permanente de sua margem côncava e maior 
deposição em margens onde se localizam as barras de pontais (as margens convexas). 
 

PALAVRAS-CHAVE: MEANDROS, SENSORIAMENTO REMOTO. 


