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Cupania  racemosa  (Vell.)  Radlk.,  pertence  à  família  Sapindaceae,  subfamília
Eusapindaceae  e  está  incluída  na  tribo  Cupanieae.  É  uma  espécie  endêmica  do  Brasil,
distribuída na Mata Atlântica das regiões nordeste e sudeste.  Este trabalho surgiu a partir
do estudo da Flora de Sapindaceae que se encontra em andamento no Instituto Zoobotânico
de  Morro  Azul  (IZMA),  Engenheiro  Paulo  de  Frontin,  Rio  de  Janeiro,  dentro  das
coordenadas  22°29’41,1’’S  e  43°34’03,5’’W.  Trata-se  de  um  fragmento  de  floresta
estacional  semidecídua  em  estádio  de  regeneração  que  possui  em  seu  entorno  outros
fragmentos  que  se  interligam.  Neste  trabalho  foi  realizada  a  descrição  de  C.  racemosa  e
elaborada uma listagem da entomofauna associada. A descrição da espécie se deu através
de material herborizado e registrado no herbário RBR. Os insetos associados a 9 espécimes
de C. racemosa foram coletados com auxílio de um puçá, em abril  de 2010, ao longo de
900 m da trilha principal da área de estudo. Dezessete espécies de insetos representantes de
4 ordens e 12 famílias foram identificadas e depositadas na Coleção Entomológica Costa
Lima (CECL). As ordens representadas foram Coleoptera (3), Diptera (4), Hemiptera (1) e
Hymenoptera  (9),  tendo  esta  última  como  famílias  mais  representativas  Apidae  (4)  e
Formicidae (3).  O gênero Cupania,  como um todo, é reconhecido como fonte de recurso
trófico  para  a  fauna  devido  ao  disco  nectarífero  anelar  presente  nas  flores  e  às
características  dos  frutos.  Conforme  indicam  os  resultados  deste  estudo  ainda  em
andamento,  C.  racemosa  apresenta  um  significativo  número  de  insetos  associados  e,
considerando a expressiva representatividade desta  espécie  nas  comunidades  vegetais  em
que se inclui, sua conservação mostra-se essencial para a manutenção de uma significativa
diversidade de organismos associados.
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