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1) Defina as perguntas, objetivos e hipóteses do seu trabalho.

2) Defina como vai ser seu delineamento amostral para atender os objetivos/ hipóteses
propostos.

3) Colete seus dados.

4) Faça a análise dos dados coletados. Para análise fitossociológica dos seus dados, se este é
seu objetivo, siga os passos abaixo:

4.1) Baixe o software FITOPAC 2.1 em:
http://pedroeisenlohr.webnode.com.br/fitopac/

4.2) Monte uma planilha de dados no Excel para importar no FITOPAC 2.1 contendo no
mínimo: parcela/quadrante; indivíduos; espécies; famílias; DAP/ DAS/ CAP/ CAS.
Caso sua amostra tenha árvores com fuste ramificado siga uma das opções: você pode usar
somente uma célula e nesta informar a medida dos diferentes fustes separados pelo símbolo
de soma; ou pode criar várias colunas de DAP/ CAP (DAP1; DAP2; DAP3...), separando as
medidas de cada fuste em cada coluna.

Método de parcelas:

Método de quadrantes:

4.3) Abra o FITOPAC 2.1, clique em “Novo” e em “Levantamento (FPD)”.

4.4) Preencha os campos, sobretudo os em vermelho e clique na seta para avançar.

4.5) Preencha corretamente os campos, sobretudo os em vermelho, clique na seta para
avançar.

4.6) Clique conforme indicado abaixo para importar sua planilha em Excel

4.7) Se a tela que aparecer a seguir for como esta abaixo, ótimo: o programa “leu” seus
dados corretamente. Colunas em tom escuro indicam que algo não foi bem sucedido. Se
estiver tudo certo, clique em “Continue”:

4.8) Você tem mais uma chance de checar se o programa realmente “leu” corretamente sua
planilha. Observe os valores mostrados na tela a seguir (abaixo) e, se estiverem corretos,
clique em “Salvar”.

4.9) Salve o arquivo FPD onde melhor lhe convier. Os demais arquivos gerados pelo
programa serão salvos nesse mesmo diretório.

4.10) Clique em “ok” e em “Sair” para finalizar a importação dos dados

4.11) A próxima tela que aparece (abaixo) lhe oferece várias opções. Utilize a opção
“Params”, que calcula os parâmetros fitossociológicos usuais.

4.12) Na próxima tela que aparece (abaixo) selecione as opções desejas e clique em
“Calcular”.
Caso você não esteja familiarizado com as abreviações usadas para cada parâmetro
fitossociológico, selecione a opção “tabela abreviações”.

4.13) Na sequência o software gera os resultados dos parâmetros fitossociológicos. Na tela
que aparece (abaixo) você pode editar e/ou salvar estes em arquivo RTF.

4.14) Também é possível exportar os resultados em um arquivo Excel. Clique em “Matriz” e
selecione a opção desejada.

4.15) Na tela que aparece na sequência (abaixo) selecione a opção “Salvar como” para
expotar seus dados em um arquivo Excel, mas existem outras opções também.

5) Interprete seus resultados e responda as perguntas/objetivos/hipóteses iniciais.

6) Organize seus resultados em tabelas e gráficos.

7) Redija seu artigo/relatório.

