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RESUMO: Esporos, pólens e outras estruturas de parede orgânica preservadas nas lâminas 
palinológicas são comumente aplicados aos estudos relativos à bioestratigrafia, à 
biocronoestratigrafia, à paleoecologia, à paleoambientes, à paleobiogeografia entre outras 
aplicações. O presente trabalho levantou dados da distribuição palinoestratigráfica e da 
distribuição paleobiogeográfica da família Anemiaceae a partir do registro de seus esporos 
fósseis em diversas bacias sedimentares do mundo através da consulta sistemática de 
referências bibliográficas.  Neste trabalho foi dado enfoque ao Cretáceo, onde existe a maior 
concentração de espécies desta família. Foi realizada uma extensa pesquisa e um 
levantamento da distribuição paleobiogeográfica durante o Cretáceo. Na sequência, foi feita 
uma planilha complementar da distribuição no tempo geológico, adicionando dados novos ao 
levantamento preliminar feito pela primeira autora do trabalho entre 2011 e 2016. De acordo 
com registros analisados no presente trabalho, constata-se que os esporos cicatricosos afins à 
família Anemiaceae estão concentrados, em maior quantidade, no Cretáceo Inferior, no 
intervalo que compreende os andares Barremiano, Aptiano e Albiano. Espécies como 
Appendicisporites distocarinatus, com um único registro catalogado no Albiano, 
Cicatricosisporites pramparoana aparecendo exclusivamente na Argentina, no intervalo Aptiano 
ao Albiano e Plicatella unica, representativa do intervalo Barremiano ao Albiano, apresentaram 
amplitude estratigráfica restrita. E espécies como Cicatricosisporites australiensis, C.delicatus e 
C. dorogensis, tiveram grande amplitude no tempo geológico, indo do Mesozoico ao Cenozoico 
e aparecendo nos mais diversos continentes do globo. Embora existam aparições significativas 
de Anemiaceae no Cenozoico (mais concentradas no intervalo Oligoceno ao Mioceno), e o 
auge dela no planeta ter sido no Cretáceo, a aparição desta família começa a sofrer uma 
diminuição a partir do Cretáceo Superior ao Quaternário. E nos dias atuais, a presença de 
Anemiaceae ficou mais concentrada nos continentes americano, africano e asiático, em ordem 
decrescente de registros. 
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