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RESUMO

A família Passifloraceae Juss. é predominantemente tropical e subtropical,
 encontrada principalmente em regiões de clima quente, possui cerca de 28
 gêneros e 800 espécies. Passiflora é o mais representativo gênero da família,
 com cerca de 450 espécies, predominantemente na região neotropical. Está
 subdividido em quatro subgêneros: Astrophea (DC.) Mast., Deidamioides (Harms)
 Killip, Decaloba (DC.) Rchb. e Passiflora L. O subgênero Deidamioides encontra-
se na América do Sul e América Central, do México até a região sudeste do Brasil
 (em áreas de mata atlântica). Está subdividido em seis seções: Mayapathanthus
 MacDougal (2), Tryphostemmatoides Harms (7), Deidamioides (Harms) Feuillet &
 MacDougal (1), Tetrastylis (Barb.Rodr.) Harms (2), Polyanthea DC. (1) e
 Tetrapathea DC. (1). Duas novas espécies, ocorrentes no estado da Bahia, estão
 sendo descritas para este subgênero: Passiflora igrapiunensis T.S.Nunes &
 L.P.Queiroz e Passiflora timboënsis T.S.Nunes & L.P.Queiroz. Passiflora
 timboënsis é conhecida apenas do município de Amargosa, na Serra do Timbó,
 em área de floresta ombrófila submontana, em altitude de cerca 900 m de altitude
 e P. igrapiunensis é encontrada no município de Igrapiúna, também em áreas de
 floresta ombrófila submontana, em altitude de cerca 900 m. Foram incluídas na
 seção Tetrastylis pela presença de quatro estiletes e inflorescência racemosa.
 Além disso, P. timboënsis apresenta discos adesivos nas gavinhas, e difere das
 demais espécies da seção por apresentar lâmina foliar 14-18 x 7-9 cm, flores
 cerca de 13 cm diâmetro, corona em três séries de filamentos, glândulas no ápice
 do pedúnculo. Passiflora igrapiunensis é diagnosticada por apresentar flores com
 cerca 8-10 cm diâmetro, corona em duas séries de filamentos, glândulas na base
 do pedúnculo ausente.
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