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O município de Marília apresenta poucos fragmentos de vegetação nativa (14% da 
área do munícípio), a maior parte com área inferior a dez hectares. A Estação 
Ecológica de Marília (22°01’ S, 49°55’ W, 400m) ocupa 604 ha e conserva os 
maiores fragmentos do município. A fim de embasar o plano de manejo desta unidade 
de conservação de proteção integral, foi realizado o mapeamento da vegetação com o 
uso de fotografias aéreas digitais, escala 1:30.000, do ano de 2005, espacializadas 
sobre  cartas topográficas digitais do IBGE de 1983, escala 1:50.000. Na etapa de 
campo foi elaborada uma lista de espécies da flora, com o intuito de auxiliar no 
reconhecimento dos tipos vegetacionais existentes na unidade. Após a identificação, o 
material fértil foi incorporado ao herbário SPSF. Para melhor caracterizar a riqueza de 
espécies, foi acrescida à essa listagem os registros secundários (publicações de 
estudos florísticos ou fitossociológicos e exsicatas depositadas em herbários). 
Atualmente a vegetação nativa recobre 66% e os reflorestamentos com exóticas 
(Pinus spp. e Eucalyptus spp.) ocupam 23% da área total, o restante atribuído a áreas 
de uso. Predomina a Floresta Estacional Semidecidual, nas formações Montana e 
Aluvial. A flora conhecida da Estação Ecológica é representada por 273 espécies 
nativas, pertencentes a 184 gêneros e 73 famílias. Nove espécies estão presentes em 
uma ou mais listas de espécies ameaçadas de extinção (escala estadual, nacional ou 
global), nas categorias em perigo ou vulnerável. As famílias mais ricas em espécies 
foram Fabaceae (40 espécies), Bignoniaceae (30) e Myrtaceae (18), refletindo o maior 
esforço de coleta entre espécies de porte arbóreo (Fabaceae e Myrtaceae) e trepadeiras 
(Bignoniaceae). Também foram registradas 15 espécies exóticas presentes em áreas 
naturais, das quais cinco consideradas invasoras. A proposta de zoneamento 
embasada na vegetação englobou 41% da área como zona primitiva e 58% como  
zona de recuperação. Por compreender zonas extensas e com diferentes graus de 
interferência humana, na zona de recuperação foram delimitadas três subzonas, para 
as quais serão elaborados projetos específicos, a fim de definir o grau de intervenção e 
o manejo necessário para o reestabelecimento dos processos naturais de sucessão 
secundária e a recuperação dos ecossistemas.   
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