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Processos determinísticos e estocásticos são importantes na organização da composição da 
comunidade. Há a hipótese de que o determinismo ambiental aumenta quanto mais extremo 
for o ambiente. Testamos essa hipótese em uma comunidade do sobosque num trecho da 
Floresta Ombrófila Densa Submontana, em Ubatuba, São Paulo. Amostramos plantas a partir 
de 30 cm de altura até 15 cm de perímetro do tronco à altura do peito em 25 parcelas de 3 x 3 
m instaladas em locais côncavos e 25 instaladas em locais convexos. Medimos variáveis do 
microrrelevo (elevação, declividade e índice de convexidade) e da luminosidade (abertura do 
dossel). Classificamos as espécies em dois componentes: residentes (completam o ciclo vital 
no estrato herbáceo-arbustivo) e transientes (jovens de espécies dos estratos superiores). Com 
testes de Mantel simples e parcial e regressões parciais múltiplas confrontamos as matrizes de 
distância desses componentes e da comunidade total com as matrizes de distância das 
variáveis do microrrelevo, da luminosidade e do espaço (distância geográfica). Construímos 
curvas de riqueza para cada componente e para a comunidade completa em diferentes 
situações ambientais. Para testar se o determinismo aumenta quando aumenta a extremidade 
do ambiente, dividimos a amplitude de cada variável ambiental em três matrizes (20% 
menores valores, 60% valores intermediários e 20% maiores valores) e fizemos as análises. 
Repetimos as análises somente para a declividade na divisão 40% mais íngremes, 20% 
intermediário e 40% mais suaves. Elevação, declividade e espaço exerceram maior influência 
na composição da comunidade que a abertura do dossel, mas a maior parte da variação na 
composição da comunidade permaneceu sem explicação. Encontramos maior determinismo 
ambiental somente nas áreas com as maiores declividades. Nos sítios mais íngremes a riqueza 
da comunidade total e do componente transiente foi menor, mas o componente residente 
apresentou maior riqueza. Nossos resultados indicam que as espécies residentes têm mais 
sucesso nos locais mais íngremes, ao passo que as espécies transientes o têm nos locais com 
declividades mais suaves. Sugerimos que o sucesso das espécies residentes na ocupação das 
áreas mais íngremes decorra de altas taxas de reprodução vegetativa. Confirmamos a hipótese 
de que o determinismo ambiental aumenta quando aumenta a severidade do ambiente. O 
determinismo tem seu papel na organização da comunidade conjuntamente com os processos 
estocásticos. (FAPESP) 
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