
  Heitor Vinícius da Silveira Grillo (1902 – 1971)* 

 
 Nasceu em 24/7/1902, no Paraná, vindo a falecer no Rio de Janeiro em junho de 1971.  
 Graduou-se pela ESAMV - Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, 
atual UFRRJ em 12/9/1920.  
 Em 1921, por seu destaque acadêmico, recebeu como prêmio uma viagem à França, 
para fazer Pós-graduação. 
 Na Europa, especializou-se em Química Agrícola, Tecnologia Rural e Economia Rural.  
 Em maio de 1934, foi nomeado Professor Catedrático em Fitopatologia, pela ENA -
Escola Nacional de Agronomia, ocupando a Cadeira de n.º 10. 
 A atual Área de Fitopatologia (Departamento de Entomologia e Fitopatologia/ Instituto 
de Biologia/ UFRRJ) foi, efetivamente, iniciada em 1934 através do Dr. Heitor Vinicius da 
Silveira Grillo que além de participar do desenvolvimento da Fitopatologia nacional foi o 
idealizador, em 1936, da primeira reunião dos Fitopatologistas do Brasil.  
 Em 21/5/1936, foi designado pelo Ministro da Agricultura Dr. Fernando Costa, para 
constituir a comissão encarregada de organizar os cursos de Aperfeiçoamento e Especialização 
da ENA, e dirigiu a comissão para a criação do atual Instituto de Agronomia e seus 
respectivos programas. Nos primeiros moldes do Instituto, estava incluído: ENA – Nível 
Superior, Escola Agrícola - nível médio e a Escola Agrotécnica - nível Técnico.  
 Em agosto de 1938, foi pessoalmente nomeado pelo Presidente Getúlio Vargas a ser 
Diretor Geral da ENA, onde foi diretor da equipe de coordenação e auditoria da construção do 
CNEPA - Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas, nosso atual complexo 
universitário. 
 Heitor V. S. Grillo foi casado com a poetisa Cecília Meirelles, que, no início da década 
de 40, hospedou em sua residência a artista plástica portuguesa de renome internacional, 
Maria Helena Vieira da Silva. A convite de Heitor Grillo, Vieira da Silva pintou no antigo 
refeitório, atual sala de estudos os painéis em azulejos, tombado em 22/10/2001 pelo INEPAC 
– Instituto Estadual do Patrimônio Cultural.  
 
*Fonte: http://www.fito2009.com/fitop/fitop.htm e Rural Semanal 26:1-6. 2006 


