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O sitio arqueológico Severo fica localizado na região sudoeste do Rio Grande do Sul 
no município de Quarai e dista aproximadamente quatro quilômetros da fronteira com o 
Uruguai, a micro – região onde o sitio fica inserido é banhada por uma imensa ramificação de 
cursos fluviais que fazem parte da bacia do rio Quarai, o sítio apresenta apenas material lítico 
lascado em camada superficial, os artefatos sugerem, tanto geograficamente quanto 
tecnologicamente, que fazem parte da indústria lítica catalanense, descrita por Antônio Taddei 
em 1959 próximo ao arroio Catalan Chico no departamento de Artigas, Uruguai.

Durante a intervenção em sito foi realizada a coleta do material que se constituiu na 
implantação de uma malha de 50 metros por 55 metros e utilização de um nível eletrônico que 
possibilitou a localização espacial tridimensional das concentrações de materiais através de 
plotagem que consiste nas medidas cartesianas de x, y e z, em laboratório o material foi limpo 
e catalogado, próximo passo foi classificação dos materiais, logo após se iniciou a análise 
tecnológica dos instrumentos, buscando verificar especificidades que contribuam para o 
entendimento do sitio. 

De acordo com a última quantificação realizada o material em laboratório era 
composto por 119 núcleos, 23 detritos de lascamento, 69 lascas e 145 instrumentos, 
totalizando 356 artefatos, os instrumentos caracterizam dois tipos distintos: de grande e médio 
porte e pouco retocados e de médio e pequeno porte com muitos retoques, estes dados podem 
indicar duas técnicas diferentes o que somado ao fato do material se encontrar em superfície 
pode demonstrar a existência de mais de uma ocupação humana no local.


