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No Brasil, Melastomataceae é a sexta família mais diversa das angiospermas,
 representada por um grande número de espécies características de áreas abertas
 e de vegetação secundária, incluindo clareiras naturais e áreas antropizadas. O
 objetivo do presente estudo é avaliar a distribuição e diversidade da família
 Melastomataceae no Parque Ecológico do Gunma, município de Santa Bárbara,
 Pará,. Os dados foram coletados entre novembro de 2010 e janeiro de 2011, em
 80 parcelas amostrais (4 m x 10 m) igualmente distribuídas em oito tipos de
 hábitats (mata ciliar [MC], floresta de várzea [VA], floresta de igapó [IG], floresta
 de terra firme madura [FT], floresta secundária [FS], clareira natural [CN], clareira
 antrópica [CA] e beira de estrada [BE]), totalizando uma área de 3.200 m². As
 parcelas foram estabelecidas de maneira sistemática, com distância mínima de
 100 m entre elas. Todas as plantas da família ≥ 5 cm de altura foram registradas
 e identificadas como morfoespécies. Amostras de cada morfoespécie foram
 coletadas para posterior identificação. Foram registrados 2.341 indivíduos,
 distribuídos em 29 morfoespécies, incluindo 4 hérbaceas, 13 arbustivas, 11
 arbóreas, 1 liana. Ocorreu maior riqueza de espécies em BE (n = 15) e menor em
 FT (n = 5).  A maior abundância de melastomatáceas ocorreu em CA e a menor
 em FT. Sete espécies mostraram-se comuns (n ≥ 100 indivíduos) e 10 foram
 raras (n ≤ 10 indivíduos). Entre estas últimas, todas ocorreram em apenas 1 ou 2
 hábitats, sugerindo especialização. Miconia egensis Cogn. foi a espécie mais
 freqüente e a única que ocorreu em todos os hábitats. A heterogeneidade de
 hábitats é um fator que contribui para a diversidade de melastomatáceas na área
 de estudo.
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