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Gesneriaceae ocorre na zona pantropical e, mais raramente, na zona temperada. O Brasil 
abriga cerca de 220 espécies da família, reunidas em 23 gêneros. Dois terços destes táxons 
ocorrem nas regiões extra-amazônicas, com uma importante concentração e forte endemismo 
no Sudeste brasileiro, habitando principalmente a Mata Atlântica. O trabalho visa contribuir 
para o conhecimento biogeográfico de Besleria L. no Brasil e sua conservação. Realizaram-se 
o levantamento de dados em tratamentos taxonômicos e o exame das coleções depositadas 
nos principais herbários brasileiros e internacionais. O estado de conservação dos táxons foi 
estabelecido de acordo com os critérios da IUCN. Besleria é um gênero monofilético, 
composto por cerca de 200 espécies nativas das florestas neotropicais úmidas do México à 
Bolívia. No Brasil ocorrem 17 espécies, oito endêmicas (47%). Todas as endêmicas são 
restritas à região Sudeste. Deste total, três são endêmicas regionais (B. longimucronata
Hoehne, B. selloana Klotzsch & Hanst. e B. umbrosa Mart.) e cinco são endêmicas locais (B. 
fluminensis Brade, B. grandifolia Schott, B. macahensis Brade, B. melancholica (Vell.) 
C.V.Morton e B. meridionalis C.V.Morton). Habitam apenas o interior da floresta úmida, 
ocupando preferencialmente locais próximos aos córregos, riachos e cachoeiras, ocorrendo de 
0 a 1150 ms.m, e formam populações com poucos indivíduos. O gênero no Brasil caracteriza-
se por reunir arbustos eretos, exclusivamente terrestres; folhas opostas-cruzadas e 
membranáceas; inflorescência cimosa, axilar, subséssil ou pedunculada; cálice tipicamente 
vistoso, amarelo-ouro ou verde-amarelado, raramente arroxeado (B. macahensis), com ou sem 
múcron; corola tubulosa, alva ou amarela; quatro estames, anteras coniventes; glândula anelar 
ao redor do ovário súpero; fruto carnoso, bacóide e com muitas sementes. As espécies B. 
fluminensis, B. macahensis e B. meridionalis estão em perigo; B. grandifolia, B. 
longimucronata e B. umbrosa encontram-se vulneráveis. Somente B. melancholica e B. 
selloana não estão ameaçadas de extinção. Verifica-se que a Mata Atlântica do Sudeste 
brasileiro é um reduto importante de riqueza e endemismo de espécies de Besleria, com 
potencial medicinal e ornamental, com táxons ameaçados de extinção, que associado à alta 
taxa de endemismo local de espécies (63%), reforça a importância do estudo taxonômico e 
biogeográfico do gênero, assim como a necessidade de conservação do bioma envolvido. 
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