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O gênero Minaria pertence à subtribo Metastelmatinae e compreende 19 espécies,
distribuídas principalmente na Cadeia do Espinhaço, sendo a porção mineira desta
formação seu centro de diversidade e endemismo. O gênero é facilmente reconhecido pelo
hábito subarbustivo com folhas diminutas, mas apresenta ampla variação da morfologia
floral. Devido a sua recente e rápida diversificação, a variação molecular plastidial é muito
baixa sendo necessário o uso de marcadores nucleares para reconstruir uma filogenia mais
resolvida. Buscando entender as relações internas em Minaria e reavaliar a sua
circunscrição foi utilizada a região ITS do genoma nuclear. Foram utilizados 39 táxons
correspondentes a 37 espécies da subtribo Metastelmatinae e as análises foram realizadas
através do critério de máxima parcimônia. O gênero Minaria se manteve monofilético
(bootstrap=76%). O gênero é composto de dois clados principais: um com M. grazielae e
M. magisteriana (72%), caracterizado por sementes sem coma, e outro (78%) contendo o
restante das espécies. Dentre as espécies com sementes comosas, M. ditassoides (Silveira)
T.U.P. Konno & Rapini e M. lourteigiae (Fontella) T.U.P. Konno & Rapini aparecem sem
uma posição resolvida em relação a dois clados, um composto pelo complexo M. cordata
(Turcz.) T.U.P. Konno & Rapini (60%) e outro bastante diverso e pouco resolvido,
incluindo dentre outras espécies M. abortiva (Silveira) Rapini, considerada variedade ou
mesmo sinômimo de M. cordata. A ausência de coma seria sinapomorfia de um pequeno
clado composto apenas M. hemipogonoides (E. Fourn.) T.U.P. Konno & Rapini, M.
grazielae, M. magisteriana, M. monocoronata (Rapini) T.U.P. Konno & Rapini e M.
semirii (Fontella) T.U.P. Konno & Rapini, todas elas rupícolas e endêmicas de pequenas
áreas na Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais. (FAPESB)
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