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A diversidade de mamíferos dos Pampas inclui, ao menos, 102 espécies (MMA 2002), sendo ao menos 11
roedores endêmicos (Bonvicino et al. 2008). Porém, estudos cienciométricos sobre a mastozoologia no Brasil
demonstram que o Pampa é o ecossistema brasileiro com o menor número de estudos publicados sobre seus
mamíferos (Prevedello et al. 2008; Brito et al. 2009). Mundialmente, estima-se que aproximadamente 25% dos
mamíferos estejam ameaçados de extinção (Hilton-Taylor 2000; Ceballos & Ehrlich 2002), e, infelizmente, no
Pampa o cenário não é melhor. Em toda a extensão do Rio Grande do Sul (ca. 40% de Mata Atlântica e 60% de
Pampas) existem 31 espécies de mamíferos ameaçados ou mesmo extintos (Fontana et al. 2003). O Livro
Vermelho da Fauna Ameaçada do Rio Grande do Sul (Fontana et al. 2003) aponta a perda de habitat, a caça e
os atropelamentos como as principais ameaças a esses animais, porém, sem uma investigação detalhada sobre
estes fatores. Para assegurar a conservação das espécies de mamíferos que ainda persistem nos Pampas é
fundamental instigar a pesquisa e discussão científica sobre este ecossistema. Este simpósio propõe contrapor o
aparente descaso com a fauna pampeana, trazendo para discussão questões que envolvam processos genéticos
e evolutivos, padrões de distribuição e status de conservação das espécies de mamíferos que lá habitam. Esta
proposta da SBMz é resultado da recente, e bem sucedida, iniciativa de regionalizar a discussão de alguns temas
da mastozoologia nacional, iniciado com o Simpósio Mamíferos da Bahia realizado em 2012, durante o XXIX
CBZ, na cidade de Salvador. Com a ida do XXX CBZ para Porto Alegre em 2014, cremos que este será um tema
apropriado para incitar a discussão e participação de muitos congressistas, atraindo pessoas para o evento e
novas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de conhecimento para a região. Entendemos que esta proposta
de simpósio está em consonância com os interesses do CBZ, de promover debates de qualidade sobre um tema
com destaque, relevância e abrangência regional em sintonia com os interesses da SBMz em sua promoção.
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