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Caxias do Sul é uma cidade industrial, fundada por imigrantes italianos que chegaram ao
Brasil em 1875. Em 1890, foi criado o município e, em 1910, no dia em que passou o primeiro
trem ligando Caxias do Sul a Porto Alegre, foi elevada ao nível de cidade. Um ano depois, o
filho de imigrantes, Luiz Veronese (1888-1952), fundava a primeira indústria química na
região, uma das primeiras da América Latina. Ele nasceu em Otávio Rocha, distrito do
município de Flores da Cunha. Seus pais, Felice e Domênica Veronese, eram agricultores e
esperavam que o filho seguisse esse caminho. Porém, Luiz trocou a enxada pelo tubo de
ensaio. Aprendeu a fazer pólvora e a curiosidade o levou aos livros de química. O objetivo
deste trabalho é resgatar o papel de Luiz Veronese na fundação da indústria química de
Caxias do Sul e compreender qual é o lugar ocupado por esse pioneiro no imaginário dos
estudantes do curso Técnico em Química do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS),
Campus Caxias do Sul. Para tanto, recorre-se à pesquisa bibliográfica e documental, à
realização de entrevistas e à aplicação de questionários (estes, entre os alunos do curso).
Trabalha-se com a hipótese de que a atuação de Luiz Veronese, como um dos pioneiros da
indústria química do Rio Grande do Sul, seja desconhecida pelos estudantes do curso Técnico
em Química. Até o momento, foi realizada a entrevista com o sócio diretor da empresa
Veronese Produtos Químicos, Paulo Ernesto Veronese, e a aplicação dos questionários aos
alunos está em andamento. Espera-se que a divulgação da história da indústria química de
Caxias do Sul mostre aos estudantes do curso Técnico em Química a atualidade dos
conceitos idealizados pelo pioneiro Luiz Veronese.
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