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Convolvulaceae Juss. inclui cerca de 1900 espécies em 60 gêneros, distribuídas 
principalmente na região tropical. No Brasil, são registradas cerca de 400 espécies e 21 
gêneros, que ocorrem predominantemente em áreas de vegetação aberta como Cerrado 
e Caatinga, ou em bordas de Mata Atlântica. O gênero Merremia Dennst., como está 
circunscrito atualmente, apresenta uma distribuição tropical e subtropical com cerca de 
60 espécies, das quais 50% podem ser encontradas nos Neotrópicos. No Brasil estão 
registradas 17 espécies, sendo 5 endêmicas do país, e os estudos taxonômicos sobre 
estas limitam-se ao tratamento para algumas regiões, ou em citações em floras locais. 
Quanto à importância econômica, apesar de diversas espécies serem conhecidas como 
daninhas, algumas destacam-se com o potencial ornamental, medicinal, alimentício 
(ex: Merremia dissecta Jacq. (Hallier f.)), e para a produção de feno em áreas áridas no 
Brasil (ex:Merremia aegyptia (L.) Urban). O presente estudo tem como objetivo 
incrementar o conhecimento sobre a família no Nordeste do país, fornecendo um 
tratamento compreensivo das espécies de Merremia Dennst. ocorrentes em 
Pernambuco. Para isto, foram realizados levantamentos nos acervos dos herbários HST, 
IPA e PEUFR; consultas ao banco de dados online specieslink; e coletas de campo em 
áreas de Mata Atlântica, no Agreste e no Sertão do estado. As espécies foram 
identificadas a partir de consulta à literatura específica, descritas e ilustradas, e 
construiu-se uma chave de identificação. Foram reconhecidas seis espécies de 
Merremia em Pernambuco: M. aegyptia (L.) Urban., M. cissoides (Lam.) Hallier f., M. 
dissecta Jacq. (Hallier f.), M. macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’ Donell, M. tuberosa (L.) 
Hendle e M. umbellata (L.) Hallier f.. Os principais caracteres diagnósticos são divisão 
do limbo foliar, forma das folhas, tipo e distribuição de indumento, tamanho e forma 
das sépalas. Foram ainda localizados dois registros da espécie M. tomentosa Hallier f. 
para duas localidades na Mata Atlântica da Região metropolitana do Recife. Entretanto, 
esta ocorrência está sendo melhor investigada, já que esta espécie estava registrada 
apenas para áreas de Cerrado.  
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