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Resumo: A situação atípica trazida pela pandemia foi o  principal fator de extrema mudança no cenário socioespacial 

do fluxo comercial. Dessa forma, unificou-se os conceitos geográficos de alguns autores como os termos fluxos e fixos 

de Milton Santos e, utilizando-se também matérias como artigos, ebooks e artigos, identificou-se o impacto do efeito 

pandêmico no comércio e principalmente nas atividades da população no perímetro geográfico do bairro Centro em 

Aurelino Leal- BA. Diante disso, conseguiu-se correlacionar os aspectos da Geografia e Pandemia. Internalizou-se os 

conceitos, unificando-se o espaço geográfico estudado com os efeitos causados pela pandemia, principalmente nas 

questões de organização espacial dos comerciais. O presente trabalho objetivou compreender o efeito da pandemia na 

organização do espaço comercial do bairro Centro em Aurelino Leal- BA. Resultou-se, com os resultados, avaliar de 

que forma o setor da saúde se organizou concernente à segurança sanitária no município de Aurelino Leal- BA e, por 

meio de muitos decretos, demostrou-se, assim, o modelo de medidas protetoras ao qual o munícipio adotou em 2020 e 

vem adotando em 2021 durante a pandemia. Em síntese, demostra-se os efeitos nos espaços de fluxos contínuos com os 

colégios Escola Normal 2 De Julho e Escola Estadual Professora Maria Olímpia, que são escolas do bairro do Centro 

em Aurelino Leal- BA de grande importância para a formação estudantil da população, tal como os signos no espaço 

geográfico, aspectos culturais e modificações e homenagens históricas no município, identificando os efeitos  da 

pandemia na organização do espaço geográfico no bairro do Centro em Aurelino Leal- BA. 

 

Palavras-Chave: Pandemia, Aurelino Leal-BA, Espaço Geográfico. 

 

Eixo: Socioespacial  

 

1. INTRODUÇÃO  

A pandemia vem deixando seus efeitos desde suas primeiras contaminações, através do vírus 

transmissor, o qual tem uma cadeia de espécies variadas, dentre esses o coronavírus (SARS-CoV-2) 

que foi o desencadeador das primeiras transmissões em Wuhan na China. Verificou-se o efeito 

pandêmico desencadeado pelo coronavírus, as transformações no cotidiano dos moradores da 

cidade de Wuhan na China, como também em diversos outros países, inclusive no Brasil e no 

município de Aurelino Leal- BA, evidenciando que o vírus possui característica eminentemente 

geográfica, principalmente onde ocorre um grande fluxo de pessoas durante suas atividades, ou seja, 

a exposição ao vírus é algo imprescindível de não ocorrer e, mesmo com a chegada das vacinas, o 

risco de contágio ainda é muito provável, visto que ainda não existe uma vacina 100% eficaz para a 

doença causada pelo coronavírus (NASCIMENTO, 2020). 
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Portanto, evidencia-se a relevância deste trabalho na detecção dos fatores que se efetivou nas 

extremas transformações no cenário do bairro do Centro em Aurelino Leal- BA, contribuindo 

assim, para a intensa mudança no fluxo comercial nesta localidade. A queda do setor do comércio 

local foram fatores para diversos estabelecimentos fecharem por conta da pandemia. O presente 

trabalho busca aqui verificar os critérios de segurança dos estabelecimentos, decretados pelo setor 

de vigilância sanitária da Secretaria de Saúde em Aurelino Leal- BA.  

É importante, antes das apresentações dos demais tópicos, discutir-se sobre o objeto de 

estudo-espaço na perspectiva geográfica para termos uma noção a respeito do conceito de espaço 

cultural, espaço público e espaço urbano e, principalmente, a compreensão de espaço geográfico. É 

importante ressaltar, a respeito do objeto de estudo-espaço, que entre os geógrafos ainda se discute 

essa conceitualização, pois ainda não há unanimidade a respeito de um conceito complexo. 

 

2. ÁREA DE ESTUDO  

O município dispõe de seis bairros: Bela Vista que, segundo relatos da população, tem esse 

nome por possuir o relevo mais alto da cidade; São Cosme, nome cuja raiz se deu pela grande 

influência  da população do bairro ser adepta de São Cosme e, por isso, o nome dado a esse bairro, 

que fica logo próximo à entrada da BR-101, na entrada do município; e o Centro, onde se localiza o 

fluxo do comércio.  

A cidade é contemplada pelas margens do Rio de Contas e a cidade mais próxima é Ubaitaba-

BA.  Portanto, definiu-se, em segundo plano, a área de estudo: A zona urbana do município de 

Aurelino Leal-BA. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo consiste em uma análise qualitativa, mas não desconsiderando uma análise 

quantitativa populacional do município (CHIAPETTI, 2010, p. 7). “Pesquisar é a razão diante da 

teoria e da análise prática em campo, é, sobretudo, a busca por respostas em algum local”. Em 

primeiro plano, buscou-se a caracterização do território municipal de Aurelino Leal-Bahia. A cidade 

tem uma característica climática de aspecto subúmido a seco e úmido no litoral. A Cidade é 

contemplada pela Mata-Atlântica, possuindo vegetação predominante, com floresta estacional e 

floresta ombrófila densa. Possui alimentos que fazem parte da cultura do município: abacate, cacau 

(amêndoa), banana, coco-da-baía, mandioca, milho (em grão) e palmito. Possui, ainda, criações de 

bovinos, bubalinos, caprinos, equinos, aves, ovinos e suínos. Dispõe de Geologia própria do 

município, com presença de biotita-Gnaisses, gnaisses, rochas intermediárias básicas, unidades 
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Geomórficas Serras e Maciços Pré-litorâneos. Constitui as informações geográficas municipais a 

seguir: Altitude(m): 52.00, Altitude(m): 52, Latitude (sul): -14o19 '00'', Longitude (Oeste): 39º19' 

38 ``, área(km2): 445.394. A cidade de Aurelino Leal–BA é composta de dois distritos municipais: 

Poço Central e Lage do Banco, Zona Rural e Zona Urbana, que tem a quantidade de seis bairros 

atualmente. Pela cidade passam duas rodovias: BR-030 e BR-101 (IBGE 2019, p.1).  

Em segundo plano, buscou-se analisar os espaços geográficos, comerciais, igrejas, escolas, 

espaços de lazer, etc. Foram verificados, assim, os locais que mais foram afetados durante a 

pandemia. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O município dispõe de seis bairros, Bela Vista que, segundo relatos da população, tem esse 

nome por ter o bairro com o relevo mais alto da cidade, São Cosme, nome cuja raiz se deu pela 

grande influência  da população do bairro ser adepta de São Cosme, por isso o nome dado a esse 

bairro, que fica logo próximo à entrada da BR-101, na entrada do município; o Centro, onde se 

localiza o fluxo do comércio local; a Av. Alonso, o bairro mais distante do centro da cidade; ACM, 

bairro conhecido por ser o local do estádio de futebol; Ipiranga e o bairro mais novo da cidade, o 

Humberto Barbosa, onde se tem o nome por homenagem a um dos prefeitos participante da política 

de Aurelino Leal-BA. As características de logradouros do município dispõem de mais casas e 

poucos edifícios; a quantidade de comércio supre as necessidades locais, mas falta uma organização 

mais adequada para uma melhor qualidade de vida dos consumidores, na questão de explorar mais 

as qualidades de alimentos e entre outras adequações.  

Entretanto, com a pesquisa evidenciou-se partes da história de alguns dos bairros do 

município, além do centro (SILVA, 2020), por isso, a pesquisa baseou-se em outros trabalhos com a 

mesma magnitude municipal. Dispõe de praças que fazem parte da história, como a Praça Ramiro 

Teixeira, que está localizada no bairro do Centro, duas igrejas que foram as primitivas locais: a 

primeira igreja Batista Nacional 20 de Outubro, a qual faz parte do pertencimento do lugar; e a 

Igreja Católica no Centro da cidade, que é uma igreja muito importante para o município, por ter a 

sua rica contribuição de cunho religioso e para o patrimônio histórico de Aurelino Leal-BA.  

Temos as primeiras escolas: Escola Normal 2 De Julho e Escola Estadual Professora Maria 

Olímpia, que são escolas de suma importância para a formação estudantil da população. Possui, 

também, o bairro do centro, que eu faço parte e gostaria de contar um pouco de como são as 

vivências neste bairro histórico: Não é um bairro violento e, além disso, temos a presença de uma 

delegacia; temos o porto das canoas e paz aonde vivemos; quanto à composição do bairro, 
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percebemos que são pessoas mais idosas e, no centro, surgiram as primeiras casas e assim o 

comércio local. 

Portanto, apresenta-se a importância vacinal em função de erradicar a pandemia. Sem a 

chegada das vacinas e aplicações das mesmas, mostra-se a situação anterior dos números diários no 

município em 2020 na figura 1, revelando a situação da primeira onda do coronavírus em Aurelino 

Leal-BA em 2020. Na figura 2, mostramos o impacto proporcionado pelas aplicações das vacinas 

no município em 30 de junho de 2021. 

 

Figura 1- Número de casos diários positivos da Covid-19 no município de Aurelino Leal-Ba de 07 de abril 

a 13 de outubro 2020. Fonte: Nascimento, 2020. 

No (Quadro 1), demostra-se a redução de casos em junho de 2021, onde o município 

demonstra uma queda na variação de casos de menos 48,6%. Neste período, o município vem tendo 

reduções dos casos confirmados e, com isso, analisou-se o impacto que teve a aplicação das vacinas 

em 30 de junho de 2021 em Aurelino Leal- BA. 
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Quadro 1 – Variação da média móvel do número de casos confirmados Aurelino Leal-BA 30 de junho 

de 2021. Fonte: UESC-BA, 2021. 

 

Portanto, o estudo sobre o impacto econômico no comércio do bairro Centro em Aurelino 

Leal-Bahia, representou uma análise dos padrões comerciais e locais, com fluxo contínuo de 

pessoas, além das práticas de negociações modificadas por esta situação adversa. A intensa 

movimentação coletiva foi, de certa forma, se adaptando aquela realidade enquanto os casos na 

localidade apresentavam aumento no número de incidências. Observou-se os perfis populacionais 

nos distintos estágios expostos pela pandemia, a atuação social de prudência e inquietação com 

relação as diversas medidas adotadas para o combate da doença do coronavírus e a expectativa para 

a retomada do setor de maneira segura. A pesquisa também poderá auxiliar em outros estudos de 

escala-municipal e principalmente local. “O método quantitativo de pesquisa busca a medição dos 

dados[...] focando-se em conhecer a realidade segundo os aspectos da realidade dos sujeitos 

participantes da pesquisa” (ZANELLA, 2013, p.99). 

4.1. História e mudanças no fluxo comercial durante a Pandemia 

No ano de 1931, a cidade de Aurelino Leal-Ba começa a se desenvolver através das mudanças 

que ocorreram na economia e globalização do comércio, em aspecto cultural e expansão do 

território e suas peculiaridades férteis de uma vegetação predominante e comercialização cacaueira; 
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concorda-se com o autor, que retrata em seu livro um pouco do cenário de desenvolvimento do 

espaço geográfico do povoado São Miguel e a emancipação de Aurelino Leal-BA, segundo o autor: 

A ideia da Ferrovia Ilhéus-Itapira, que na verdade só veio até São Miguel (atual Aurelino 

Leal) era a de mais tarde ligar Ilhéus até Ipiaú e Jequié, mas o rio das contas foi 

considerado um empecilho e a estrada parou do outro lado mesmo e nunca mais foi 

ampliada. Para a nossa vila essa estrada representou muito. Foi depois dela que Itapira viu a 

sua dependência de Itacaré cada vez menor e o seu comércio aumentar. Além disso, um 

novo povoado surgiu na outra margem do rio, nas proximidades da estação ferroviária, 

Aurelino Leal, que nessa época era um pequeno povoado[...] Armazéns, pequenas pensões, 

cabarés, depósitos de cacau surgem no local para servir a demanda das pessoas que vinham 

á Itapira pela estrada de Ferro. Assim surgiu a arraial de São Miguel que logo teve seu 

nome mudado para Itaipava, posteriormente Poiri. Essa estrada facilitou também a 

emancipação de nossa cidade (LEILTON 2010, p.25)  

A praça do centro da zona urbana de Aurelino Leal-BA em 2019 foi homenageada pelo nome 

de uma figura importante e influente no município, o Sr. Ramiro Teixeira. Em 2019, ocorreram 

modificações neste espaço público, pela gestão da antiga prefeita Liu Andrade e, na figura 2, 

observamos os fluxos culturais e econômicos das canoas e balsa no espaço geográfico.   

O que na paisagem atual, representa um tempo do passado, nem sempre é visível como 

tempo, nem sempre é redutível aos sentidos, mas apenas ao conhecimento. Chamemos 

rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do 

processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e 

acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou 

como arranjos. É dessa forma que elas são uma parte desse espaço-fator (SANTOS, p. 91). 

 

Figura 2 – Centro de Aurelino Leal-BA, fluxo e fixos. Fonte: Prefeitura de Aurelino leal, 

2021. 

  Dessa forma, também temos assim um afluente da bacia hidrográfica do Rio de Contas, a 

qual Aurelino Leal-BA faz parte e é contemplada, sendo esta de suma relevância para a população; 

esta, por muito tempo, vem sendo a renda de muitas famílias e antigamente era fonte de renda na 

pescaria e comercialização de peixes de água doce. Por muito se poluir, problemática não só 

presente em Aurelino Leal-BA, mas também das cidades que fazem parte da bacia hidrográfica do 
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rio de contas, os peixes vêm morrendo pelos dejetos hospitalares serem despejados nas nascentes e 

derrubas de esgotos sanitários de toda a população no rio.  

Demostra-se, por meio dos decretos, a organização do setor da saúde no período da pandemia 

em Aurelino Leal, Bahia, em prol das vidas no espaço geográfico, principalmente, nos espaços de 

fluxos e fixos. Avaliou-se, que os decretos tentaram minimizar as aglomerações em locais como 

comércios, igrejas e instituições públicas locais, no ano de 2020. Essas medidas vêm sendo 

desenvolvida também em no ano de 2021. Os decretos estão nos mesmos moldes do ano de 2020, 

no que diz respeito aos decretos municipal dos comércios de Aurelino Leal-BA.     

Quadro 2 - Legislação durante a pandemia da covid-19 em 2020 Em Aurelino Leal-BA. Fonte: Secretaria Municipal de 

Saúde de Aurelino Leal-BA. 

LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL 
EMENTA DATA 

DATA DA 

PUBLICAÇÃO 

NO DIARIO 

OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 

Decreto Municipal Nº 

033/2020 

Dispõe sobre as medidas temporárias 

de prevenção e controle para 

enfrentamento do COVID-19 

(CORONAVIRUS) no âmbito do 

município de Aurelino Leal - Estado da 

Bahia, e dá outras providências. 

16 de março 

de 2020. 

17 de março de 

2020. 

Lei Municipal N°. 

600/2020 

Dispõe sobre a proibição de corte dos 

serviços de energia elétrica e água 

tratada na cidade de Aurelino Leal-Ba, 

durante o período de 90 (noventa) dias, 

em virtude da pandemia do COVID-19. 

25 de Março 

de 2020 

6 de Abril de 

2020 

Decreto Municipal 

N°. 036/2020 

Atualiza as medidas de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento da 

propagação decorrente do novo 

Coronavirus (COVID-19) e da outras 

providencias. 

26 de março 

de 2020. 

30 de Março de 

2020. 

Decreto Municipal 

n°. 062/2020 

Decreta medidas temporárias de 

isolamento social restritivo, visando a 

contenção do avanço da pandemia do 

novo Coronavírus - COVID-19 no 

Município de Aurelino Leal/BA, e dá 

outras providências. 

06 de julho 

de 2020 
de Julho de 2020 

Decreto Municipal Revoga o decreto municipal n°. 06 de Julho 07 de Julho de 
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N°. 063/2020 062/2020 de 04/07/2020 e estabelece 

medidas temporárias de isolamento 

social restritivo, visando a contenção 

do avanço da pandemia do Novo 

Coronavírus - Covid-19 no município 

de Aurelino Leal/BA, e dá outras 

providências. 

de 2020 2020 

Plano Municipal de 

Contingência para 

Enfrentamento da 

Infecção Humana 

pelo Novo 

Coronavírus SARS-

COV- 

Organiza as ações de prevenção e 

controle para o enfrentamento do novo 

Coronavirus (Covid-19) no municipio 

de Aurelino Leal-BA, diante da 

Pandemia estabelicida pela 

Organizaçao Munical de Saúde (OMS) 

22 de Julho 

de 2020 

22 de Julho de 

2020 

Decreto Municipal N° 

068/2020 

Decreta alterações nas medidas 

temporárias de isolamento social 

restritivo, visando a contenção do 

avanço da pandemia do novo 

Coronavírus - COVID-19 no Município 

de Aurelino Leal/BA, e dá outras 

providências. 

23 de Julho 

de 2020 

23 de Julho de 

2020 

Resolução N° 05 de 

23 de Julho de 2020 

Dispõe sobre aprovação do plano de 

ação para aplicação de recurso 

emergencial no combate a COVID-19 

na assistência social. 

23 de Julho 

de 2020 

27 de Julho de 

2020 

Decreto Municipal 

N°. 069/2020 

Dispõe Sobre Crédito Extraordinário do 

Ministério da Saúde, no Valor R$ 

1.382.379,00, destinado ao Combate ao 

Covid-19, no Município de Aurelino 

Leal/BA. 

23 de Julho 

de 2020 

28 de Julho de 

2020 

Decreto Municipal 

N°. 070/2020 

Dispõe sobre crédito extraordinário do 

fundo municipal de assistência social, 

no valor R$ 16.800,00, destinado ao 

enfrentamento da emergência ao 

Covid-19, no município de Aurelino 

Leal/BA. 

03 de 

Agosto de 

2020 

11 de Agosto de 

2020 

Decreto Municipal nº 

071/2020 

Dispõe sobre Crédito Extraordinário do 

Fundo Municipal de Assistência Social, 

no Valor R$ 16.800,00, destinado ao 

Enfrentamento da Emergência ao 

COVID-19 no Município de Aurelino 

Leal/BA. 

03 de agosto 

de 2020 

12 de Agosto de 

2020 
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Decreto Municipal nº 

072/2020 

Dispõe sobre Crédito Extraordinário do 

Fundo Municipal de Assistência Social, 

no Valor R$ 66.803,84, destinado ao 

Enfrentamento da Emergência ao 

COVID-19 no Município de Aurelino 

Leal/BA. 

03 de agosto 

de 2020 

12 de Agosto de 

2020 

Decreto Municipal nº 

073/2020 

Dispõe sobre Crédito Extraordinário do 

Fundo Municipal de Saúde, no Valor 

R$ 100.205,72, destinado ao 

Enfrentamento da Emergência ao 

COVID-19 no Município de Aurelino 

Leal/BA. 

03 de agosto 

de 2020 

12 de Agosto de 

2020 

Decreto Municipal 

N°. 074/2020 

Dispõe sobre crédito extraordinário do 

fundo municipal de assistência social, 

no valor R$ 92.262,00, destinado ao 

Enfrentamento da Emergência ao 

COVID-19, no Município de Aurelino 

Leal/BA. 

03 de 

Agosto de 

2020 

28 de Agosto de 

2020 

Decreto Municipal 

N°. 075/2020 

Dispõe sobre crédito extraordinário do 

fundo municipal de saúde, no Valor 

77.626,00, destinado ao Enfrentamento 

da Emergência ao COVID-19, no 

Município de Aurelino Leal/BA. 

05 de 

Agosto de 

2020 

28 de Agosto de 

2020 

Decreto Municipal Nº 

076 

Dispõe sobre a criação e suplementação 

de Elemento de Despesa, a fim de 

garantir o remanejamento e/ou 

devoluções de recursos destinado ao 

enfrentamento da Emergência ao 

COVID-19, no Município de Aurelino 

Leal/BA. 

28 de 

Agosto de 

2020 

28 de Agosto de 

2020 

Decreto Municipal 

Nº. 079/2020 

Dispõe sobre protocolos e regras para o 

funcionamento de bares e a prática de 

esportes no município de Aurelino Leal 

e da outras providências. 

01 de 

Setembro de 

2020 

03 de Setembro 

de 2020 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Aurelino Leal-BA. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se a avaliar de qual forma o setor da saúde se organizou concernente à segurança 

sanitária no município de Aurelino Leal-Bahia; por meio de muitos decretos, demostrou-se, assim, o 

modelo de medidas protetoras ao qual o munícipio adotou em 2020 e que vem adotando em 2021 

durante a pandemia, principalmente, nos espaços de fluxos contínuos, como os colégios Escola 
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Normal 2 De Julho e Escola Estadual Professora Maria Olímpia, que são escolas do bairro do 

Centro em Aurelino Leal-Bahia de importância para a formação estudantil da população, tal como 

os signos no espaço geográfico, aspectos culturais e modificações e homenagens históricas no 

município, identificando os efeitos da pandemia na organização do espaço geográfico no bairro do 

Centro em Aurelino Leal-Bahia. 

A cidade de Aurelino Leal-BA apresenta aspectos característicos de uma cidade conservadora 

em alguns “ícones culturais” que, desde então, tem sido presente ainda no município; no entanto, 

também observamos signos, que são bem presente para os moradores da cidade e pessoas da região 

e de outros Estados do Brasil. Quem já passou por Aurelino Leal, lembra das canoas, caiaques no 

Rio de Contas, que faz divisa com a cidade vizinha, Ubaitaba-BA e sua representatividade também 

na seleção brasileira de canoagem, o atleta Isaquias Queiroz dos Santos, da cidade de Ubaitaba; 

então, quem lembra do Rio de Contas, sempre lembra das duas cidades, que partilham de uma 

beleza natural, como o Rio de Contas e suas canoas e balsas.  Há, ainda, a estrada onde passavam os 

trilhos de ferro da ferrovia de Aurelino Leal-Ba, antiga Poiri e também a rodovia BR-101, que faz 

uma ligação com as cidades da região e as demais. Temos os signos da religião bem presente na 

cidade, como as duas igrejas mais antigas e mais conhecidas na cidade e região, além de serem 

sedes de igrejas em algumas cidades da região do Sul da Bahia. 

6. AGRADECIMENTOS 

Gratidão, ao meu orientador, minha querida, a toda família e amigos. A comissão 

organizadora por permitir a divulgação da universidade a qual faço sou integrante. 
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