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A classificação botânica não abrange somente os métodos científicos ocidentais,
 mas também as formas populares (folk) de classificação. O objetivo deste
 trabalho foi obter dados etnotaxonômicos demonstrativos das formas de
 classificação das etnoespécies de palmeiras (Arecaceae), conhecidas pelos
 índios Baniwa, da comunidade indígena de Tunuí Cachoeira, alto rio Negro, AM,
 Brasil. Entrevistas estruturadas foram conduzidas a 95 informantes-entrevistados
 maiores de 12 anos. Entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas a 11
 informantes-chave com excelente conhecimento das plantas da região. Estímulos
 visuais "walk-in-the-woods, artefato-inventário e checklist-entrevista" foram
 apresentados aos informantes-chave para que eles lembrassem de informações
 de interesse da pesquisa. A arquitetura da planta, morfologia (cor e tamanho) e
 ecologia (associada a animal e ao hábitat) foram os critérios taxonômicos usados
 pelos baniwa na classificação e nomenclatura das palmeiras. Foram criadas
 categorias taxonômicas conforme os níveis sugeridos pelos informantes,
 baseadas na classificação de folk: o nível forma de vida etnoclasse (Háiko
 Makeperi = plantas sem galhos) inclui os níveis etnofamílias, etnogêneros e
 etnoespécies. Foram encontradas seis etnofamílias: Iitewinai (buriti), Koyaphenai
 (curuá), Ponamanai (patauá), Manakhenai (açaí), Poopanai (paxiúba) e
 Doowirinai (palmeira espinhosa). O estudo demonstrou que a organização do
 mundo vegetal já existe na memória dos Baniwa. Os dados aqui obtidos oferecem
 informações do conhecimento tradicional sobre os recursos vegetais das
 palmeiras, tão importantes à sobrevivência dos Baniwa, além de ampliar o
 conhecimento sobre a flora regional.  
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