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1920 

Lei nº 761, de  6 de setembro de 1920: Autoriza o governo do estado a 
criar uma Escola Superior de Agricultura e Veterinária – ESAV em MG.

1922

Decreto nº 6.053, de 30 de março de 1922: Cria a Escola Superior de 
Agricultura e Veterinária, a ser instalada em Viçosa.

https://www.cpd.ufv.br/intranet/brasao/logo_80anos.cdr


Fatores preponderantes para escolha do local de construção da ESAV pela 
Comissão(*) instituída pelo Governo de MG: 

1. excelente clima, 

2. boas condições de água potável, 

3. Visibilidade e comunicação – Estrada de Ferro Leopoldina Railway. 

4. Zona da Mata: riqueza agrícola e densidade populacional de MG.

*Comissão: Arduíno Bolívar, Álvaro da Silveira e P. H. Rolfs



• Trabalhadores na oficina da ferraria, Olaria, onde foram produzidos
cerca de 2.500.000 tijolos para as edificações e canteiro de obras



Os personagens da criação da ESAV, Presidente Arthur da Silva Bernardes
(criador) Peter Henry Rolfs (fundador), e João Carlos Bello Lisboa (edificador)



Prédio principal em construção, em 1924.



Campo de experimentação de algodão, antes da inauguração, tendo o prédio 
principal em construção ao fundo



Campos de experimentação de trigo, citrus (professor Rolfs à esquerda) e 
eucalyptus, 1924



Inicio da construção do bueiro do Ribeirão são Bartolomeu, com o 
transporte de pedras feitas por caminhão, e sentado acima sobre o 

bueiro já pronto, Bello Lisboa



Aterro que liga o Campus a cidade de Viçosa, local onde se 
encontram hoje as quatro pilastras



Prédio da Residência do Diretor (atual Reitoria) em construção, à 
direita a Biblioteca já concluída



Prédio principal em fase final de construção



Residência do Diretor, atualmente Reitoria, em 1976 denominada 
Edifício Peter Henry Rolfs



Alicerces da  construção do dormitório,  também chamado de 
Internato e, depois, Alojamento. Em 1976, passou a ser denominado 

Edifício João Carlos Bello Lisboa



Construção da avenida da represa da agua potável (Recanto das 
Cigarras) e avenida da Agronomia em construção e alguns abrigos já 

concluídos, alguns desses ainda existentes à direita



Vista da área central, no detalhe o trem da Leopoldina Railway 
atravessando o Campus

L.21.jpg


Vista da área central do Campus, vendo-se o prédio principal em 
construção, o barracão de oficinas, a fazenda velha e o posto 

meteorológico



Avenida da reta ou avenida principal, atual Avenida P. H. Rolfs



Plano Geral de Obras até 1926  x  Relatório final de construção apresentado ao 

Governo de MG de 1927.

1. Edifício Principal - Concluído com alterações arquitetônicas

2. Dormitório /internato/alojamento - Concluído em 1927

3. Residência do Diretor - Concluído

4. 10 Residência de Professores - Concluído

5. 10 Residência de Operários - Concluído

6. 20 Abrigos anexos aos 15 Departamentos - Concluído

7. Diversos bueiros - Concluído

8. Avenida da reta (principal) de ligação a Cidade de Viçosa - Concluído

9. Estradas e avenidas no Campus - Concluído

10. Campos de produção e experimentação - Concluído

11. Terraças contra erosão - Concluído

12. Casas para servidores encarregados - Concluído

13. Biblioteca do Diretor - Concluído

14. Distribuidora de energia elétrica - Concluído

15. Banheiro carrapaticida - Zootecnia - Concluído

16. Posto meteorológico - Concluído

17. Galpão de oficinas (ferraria, serraria, carpintaria, marcenaria, modelação de pré-

moldados). - Concluído

Outras obras concluídas: Retificação do Ribeirão São Bartolomeu, Parada de Trens da

Leopoldina Railway, rede elétrica, rede de telefone, rede de esgoto, serviço de Saúde para

alunos, servidores e professores, represa de captação de agua potável, instrução escolar

fundamental para jovens e adultos, exploração de pedreira, areais, olarias, cozinha,

lavanderia, padaria, usina de gás para laboratórios, etc.



1926

• 28 de agosto de 1926. Inauguração oficial da Escola Superior de 
Agricultura e Veterinária, estando presentes:  Arthur da Silva 
Bernardes, Presidente da República, várias autoridades  públicas  
nos níveis  municipal, estadual e federal, e grande número de 
presentes. A cerimônia foi presidida pelo Dr. Peter Henry Rolfs, 
primeiro Diretor da ESAV.



Comboio presidencial no dia da Inauguração da ESAV



• Vista do Campus em 1928
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