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Os baiacus são peixes venenosos comuns na costa brasileira. O envenenamento 
provocado pela ingestão de baiacus é uma das mais graves formas de 
intoxicação por animais aquáticos, o seu veneno (tetrodoxina) normalmente está 
em maior concentração no fígado, baço, vesícula biliar, nas gônadas e na pele, 
podendo provocar a morte em poucos minutos, após o consumo. Este trabalho 
teve por objetivo divulgar informações e avaliar o conhecimento dos moradores de 
Conceição de Jacareí, sobre envenenamento com baiacus. O trabalho foi 
realizado pelo projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!” no Centro de Pesquisas 
em Biologia – CEPBIO da Universidade Castelo Branco na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. Foram entrevistados 62 moradores do distrito de Conceição de Jacareí 
da cidade de Mangaratiba, RJ. Após a coleta e seleção dos dados, estes foram 
tratados e analisados quantitativamente para verificar os conhecimentos 
apresentados pelos moradores sobre acidentes por envenenamento com baiacus. 
Dos entrevistados 17% responderam que costumam pescar baiacus. Quando 
questionados se costumam comer carne de baiacus 22% dos entrevistados 
responderam positivamente. Dos moradores entrevistados 10% conhece alguém 
que já foi envenenado através da ingestão de carne deste peixe. Quando 
questionados se conhecem os perigos que a ingestão desse peixe pode trazer, 
42% dos entrevistados responderam negativamente. Dos moradores 
entrevistados 32% afirmaram conhecer alguém que já tenha sofrido acidentes 
com algum peixe. Este estudo demonstrou que eventualmente as pessoas podem 
ingerir esse pescado, porém, muitas vezes sem saber os riscos que o consumo 
deste peixe pode trazer. Não existe tratamento específico para os 
envenenamentos causados pela ingestão deste peixe e através deste estudo 
podemos perceber a importância de informações que divulguem a gravidade que 
acidentes por envenenamento através da ingestão de baiacu pode causar. 
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