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Passiflora L. compreende cerca de 400 espécies e são popularmente conhecidas
 como maracujás, os quais apresentam potencial alimentício e ornamental. A
 pesquisa objetivou realizar o estudo taxonômico de Passiflora L. na província
 Petrolífera de Urucu, que fica a 653 km de Manaus, localizada na bacia do rio
 Urucu, no município de Coari, Amazonas, Brasil. Na área, as espécies foram
 coletadas e depositadas nos herbários MG e IAN e identificadas através de
 chaves botânicas, literaturas especializadas e com auxílio de especialistas.
 Foram registradas sete espécies: Passiflora acuminata DC, folha com margem
 inteira; glândulas-2 na porção proximal do pecíolo, venação broquidódroma,
 corona de filamentos 5 séries, ovário estrigoso; Passiflora auriculata Kunth, folha
 com margem inteira, glândulas-2 na porção mediana do pecíolo; venação
 actinódroma suprabasal, corona de filamentos 2 séries, ovário glabro; Passiflora
 coccinea Aubl, folha com margem serreada, glândulas-2 na porção proximal do
 pecíolo, venação semicaspedódroma, corona de filamentos 2 séries, ovário
 tomentoso; Passiflora glandulosa Cav, folha com margem inteira, glândula-2 na
 porção proximal do pecíolo, venação broquidódroma, corona de filamentos 2
 séries ovário glabro; Passiflora laurifolia L, folha com margem inteira, glândula-2
 na porção proximal do pecíolo, venação broquidódroma, corona de filamentos 6
 séries, ovário glabro; Passiflora mansoi (Mart.) Mast., folha com margem inteira,
 glândula-2 na porção distal do pecíolo, venação broquidódroma, corona de
 filamentos 2 séries, ovário piloso; Passiflora riparia Mart. ex Mast, folha com
 margem inteira, glândula-2 na porção distal do pecíolo, venação broquidódroma,
 corona de filamentos multiseriada, ovário glabro a tomentoso. Essas espécies
 foram encontradas em mata secundária de terra firme.
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