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Programação
Exposição Painéis Christovam Leite de Castro e 
Fábio de Macedo Soares Guimarães
Local: Hall Auditório Teixeira de Freitas

Exibição de vídeo

Palestras
Maria Ercília Leite de Castro, fi lha de Christovam Leite de Castro

Fábio Celso Guimarães, sobrinho de Fábio de Macedo Soares 
Guimarães



PIONEIROS DO IBGE
O evento celebra a memória dos primeiros ibgeanos que construíram 
as bases para as realizações que fi zeram do Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística – IBGE um órgão de excelência. A criação e consolidação 
da Instituição foram fruto do empenho dessas pessoas que, com seus 
pensamentos e ações, foram fundamentais para o fortalecimento da 
estatística e das geociências no País.

Como parte das comemorações dos 80 anos do IBGE, a terceira edição do 
evento Pioneiros do IBGE homenageia Christovam Leite de Castro (1904-
2002) e Fábio de Macedo Soares Guimarães (1906-1979).



CHRISTOVAM 
LEITE DE CASTRO 
(1904-2002)

1º SECRETÁRIO-GERAL 
DO CONSELHO NACIONAL 
DE GEOGRAFIA

Engenheiro geógrafo e civil por formação, seu contato profi ssional com a Geografi a 

começou no Ministério da Agricultura. Primeiro Secretário-Geral do Conselho Nacional de 

Geografi a (1937 a 1950) participou da sua instalação, da implantação do sistema nacional 

de cooperação destinado a congregar os serviços geográfi cos do país nas esferas federal, 

estadual e municipal, da criação dos órgãos deliberativos superiores e de diretórios central 

e regionais. Coordenou a estruturação dos procedimentos técnicos de criação da legislação 

cartográfi ca municipal, o Decreto-Lei nº 311, de 02 de março de 1938, conhecido como 

Lei Geográfi ca do Estado Novo. Viabilizou, a criação da Revista Brasileira de Geografi a 

(1939) e do Boletim Geográfi co (1943). Designado vice-presidente da União Geográfi ca 

Internacional – UGI após participação no XVI Congresso Internacional de Geografi a, em 

1949, tornou-se o primeiro sul-americano a fazer parte da direção desse órgão.

Carteira do Conselho Nacional de 
Geografi a de Christovam Leite 

de Castro.



FÁBIO DE MACEDO 
SOARES GUIMARÃES 
(1906-1979)
AUTOR DA 1ª DIVISÃO 
REGIONAL OFICIAL DO PAÍS

Engenheiro e geógrafo, especializado em planejamento regional, Fábio de Macedo 
Soares Guimarães foi um dos fundadores do Conselho Nacional de Geografi a - CNG, 
onde desempenhou funções gerenciais e técnicas, como o cargo de Secretário-
Geral. Considerado um dos mais completos geógrafos de sua geração, desenvolveu 
estudo sobre a divisão regional do Brasil, seguindo o objetivo da campanha 
levada a efeito pelo CNG. A proposta apresentada foi adotada, em 1942, como 1ª 
Divisão Ofi cial do Brasil. Destaca-se em sua obra, o relatório que serviu de base 
a transferência da capital da União do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Um 
outro importante trabalho de Fábio de Macedo Soares Guimarães foi o referente 
ao cálculo do centro do Brasil, 
que se localiza no nordeste de 
Mato Grosso e não no Estado 
de Goiás, como se pensava. 
Acresce à sua carreira de 
geógrafo a atividade de 
professor, uma e outra se 
completando pela integração 
de conhecimentos.
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Cálculo do centro demográfi co do 
Brasil desenvolvido por Fábio de 

Macedo Soares Guimarães como 
parte dos estudos para a mudança 

da capital do país.





Para saber mais acesse:
http://memoria.ibge.gov.br

www.ibge.gov.br  0800-721-8181
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MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, 

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
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