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A  família  Melastomataceae  possui  distribuição  predominantemente  pantropical
incluindo cerca de 200 gêneros e 5000 espécies. Na flora brasileira constitui a sexta
maior  família  de  Angiospermas  com  70  gêneros  e  mais  de  1000  espécies,  que  se
distribuem  desde  a  Amazônia  até  o  Rio  Grande  do  Sul,  estando  presente  em
praticamente  todas  as  formações  vegetacionais.  O  presente  trabalho  faz  parte  do
projeto de levantamentos das principais famílias da região amazônica catalogadas no
herbário Dr.Ary Tupinambá Penna Pinheiro HFSL, tendo como objetivo quantificar
os  gêneros  e  espécies  da  referida  família,  bem  como  habito  e  local  de  coleta  As
informações  utilizadas  para  obtenção  dos  dados  foram  retiradas  dos  livros  de
registros.  Com  os  resultados  obtidos  constatou-se  que  69%  das  Melastomataceae
foram coletadas em Rondônia, 23% no Amazonas e 8% para as demais localidades.
O município de Porto Velho destacou-se com 87%das Melastomataceae coletadas no
estado  de  Rondônia.  Atualmente  o  herbário  possui  5.692  espécimes  registrados,
sendo  identificados  para  família  Melastomataceae  435  espécimes  incorporados  ao
acervo.  Com  base  no  total  relacionado  para  família  foi  constatado  uma  grande
variedade  de  gêneros  totalizando  17  gêneros  identificados  onde  43% pertencem ao
gênero  Miconia,  17%  Clidemia.  6%  Tococa  5%  Bellucia,  29%  para  os  demais
gêneros e13% do material incorporado não esta identificado em nível de gênero. Em
relação ao gênero Miconia o mais representativo, constatou-se que 50% do material
do  acervo  encontra-se  identificados  apenas  em  nível  de  gênero,  sendo  as  espécies
mais  abundantes  Miconia  prasina  D.C  e  Miconia  dispar  Benth.  Para  o  gênero
Clidemia o segundo relacionado, verificou se que 43% encontram-se a nível genérico
e  as  espécies  Clidemia  rubra  Mart,  Clidemia  capitellata  D.Don.  e  Clidemia
novemnervea  Triana.  Foram  as  mais  representativas.  Em  relação  ao  hábito  das
Melastomatáceas,  57%  são  arbustivos  seguido  de  23%  com  arbóreo,  14  %
subarbustivo e 6% são lianas.
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