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RESUMO
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Síndromes de polinização e dispersão são as características das flores e dos
 diásporos, respectivamente, que indicam seus possíveis agentes polinizadores e
 dispersores. O objetivo do estudo foi avaliar as síndromes de polinização e
 dispersão de um sub-bosque mesofítico, Catalão-GO, entre os anos de 2010 e
 2011. Um transecto de um quilômetro foi demarcado com dupla lateral de cinco
 metros, de modo que as síndromes foram catalogadas e conjuntamente
 acompanhadas em visitas semanais com base no método fenológico de Fournier.
 Três famílias foram identificadas, Acanthaceae (3 spp.), Piperaceae (2) e
 Rubiaceae (6). Três síndromes de polinização fizeram parte da amostragem, a
 primeira ornitofilia teve floração em dois períodos distintos ao longo do ano (maio
 a setembro e janeiro a março), a segunda foi melitofilia onde as espécies
 floresceram concentradamente no período chuvoso (outubro a março) e a terceira
 psicofilia onde as espécies também apresentaram dois picos (mês junho e de
 dezembro a janeiro). Duas síndromes de dispersão foram identificadas, a primeira
 foi anemocoria observada no final do período seco (agosto a outubro) com maior
 intensidade no mês de agosto e a segunda foi a zoocoria que apareceu
 constantemente ao longo do ano, no entanto com maior intensidade na estação
 úmida (novembro a março). Espécies com diferentes síndromes de polinização ao
 longo do ano proporcionam uma atrativa fonte de recursos energéticos a
 comunidade de polinizadores, garantindo assim a permanência de diferentes
 tipos agentes polinizadores e uma menor competição pelos mesmos na área de
 estudo. A anemocoria apareceu em um curto período, possivelmente por esta
 síndrome ter sido representada por apenas uma espécie (Geissomeria pubescens
 Nees) e por este tipo de sistema de dispersão não ser muito eficiente em
 formações vegetais fechadas. Já a zoocoria é uma síndrome mais comum em
 matas pelo fato dos seus agentes terem uma maior atividade de forrageio nesse
 tipo formação vegetal.
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