
 

 

Esperas nocturnas em cevadouros e banhas 

       

Cevadouros, banhas e chamarizes não são mais do que variantes de uma mesma ideia. 

Atrair a presa a um local escolhido mediante o uso de um engano. Pretende-se com 

isto que a presa se desloque até ao caçador e não o contrário, colocando-se esta ao 

alcance da arma que se possui. 

 

Com o aparecimento de equipamento moderno, armas, miras telescópicas e 

dispositivos de visão nocturna, tornaram-se parcialmente desnecessários estes ardis, e 

com as mudanças no tipo de vida que levamos, a arte de caçar emboscados sobre 

cevadouros foi-se perdendo gradualmente. No entanto, a técnica é ainda muito 

utilizada na América e em África, onde em alguns casos se mantém intacta, tal como 

foi iniciada pelos nativos, e noutros casos através da herança dos velhos colonizadores. 

Provavelmente todas as espécies animais podem ser caçadas desta forma, embora 

somente nos centraremos aqui nas técnicas aplicadas à caça do javali. 

 

 

 

Os Cevadouros  

Sendo o javali um omnívoro, podemos dividir os cevadouros empregues na sua caça, 

em dois grupos principais, baseando o primeiro no uso de hidratos de carbono, como 

grãos, tubérculos e frutos, e o segundo baseado em proteínas, no qual se utiliza por 

exemplo, carne putrefacta. A água, quando oferecida para ser bebida, faz parte do 

cevadouro, mas se encontra sob forma de lodo, classifica-se banha e aí já lá vamos. 

 

- A comida - 

O alimento universal utilizado tanto para suínos como para cervídeos é o milho, por 

ser económico, fácil de manejar e pela sua aceitação, mas o trigo e a aveia também 

são usados com frequência. 



A vantagem que oferecem os cevadouros artíficiais em comparação com os que a 

natureza proporciona, é que os artíficiais podem ser armados com alimentos que, 

devido à época do ano, não estão disponívéis para os animais. 

A princípio pode ser que o animal não toque no cevadouro, seja por desconhecê-lo ou 

por detectar nele o odor humano ou o odor dos sacos onde a comida foi transportada, 

mas passados uns dias, e logo que comprovar a sua inocuidade, o animal começará a 

comer. 

O milho pode dar-se em grão ou sob a forma de maçaroca e ambos os sistemas 

apresentam prós e contras. 

 

O milho em grão deve ser enterrado para que os pássaros não o comam antes da 

chegada dos javalís, que ocorre depois do anoitecer. O ídeal é cavar oito ou dez 

pequenas covas com não mais de 20 ou 30 cm, utilizando uma pá, nos quais se coloca 

um punhado de milho que logo se cobre com terra. Pode-se, a princípio, adicionar um 

pouco de água, que ao humedecer o grão, fará com que este se torne mais aromático, 

reforçando assim a acção do odor sobre o suíno. Pode-se inclusivé deixar alguns grãos 

à superfície para facilitar a localização da comida por parte do animal. 

As covas, deveram distribuir-se, em leque, à frente do palanque, ou local de espera, 

com uma distância de dois ou três metros entre sí. 

A ideia é obrigar o grupo a dispersar, permitindo ao caçador escolher o animal 

pretendido, ou em caso de ser um só animal, obrigá-lo a permanecer por mais tempo 

frente à mira do caçador, já que terá de atender a diferentes covas, proporcionando a 

este distintos ângulos de tiro. 

O milho pode ser substítuido por frutas e hortaliças como maças, pêras, couves, 

cenouras ou beterraba, verdadeiros petiscos para os javalis, embora na realidade, 

qualquer coisa comestível acabará por atraí-los. 

Há quem, inclusive, utilize latas de sardinhas, com êxito, claro está que neste caso, as 

raposas são clientes certos. Por outro lado, o mel é considerado como um néctar dos 

deuses para o javali, embora encareça o cevadouro. 

Se o milho for deixado sob a forma de maçaroca, pode ser colocado sob a terra sem 

necessidade de enterrá-lo, uma vez que a camisa (folhas) protegê-lo-á dos pássaros, 

mas não de gado que possa habitar na zona. 



 

Os cevadouros deverão ser controlados de manhã cedo, colocando-se o caçador duas 

ou três horas antes do anoitecer. O motivo é que o javali abandonará a sua área de 

encame a meio da tarde, para dirigir-se ainda com luz à zona do cevadouro, onde 

entrará depois de posto o sol, após certificar-se de que a zona está livre de intrusos. 

Portanto, o caçador deve estar colocado e perfeitamente ímóvel antes do anoitecer, 

para poder suportar e passar no exame do local que farão os suínos antes de visitar o 

cevadouro. 

Um cevadouro que é atendido duma forma diária, atrairá animais todas as noites, pelo 

que deverá ser reposto todos os dias de pelo menos uma semana antes da noite da 

caçada. 

 

Outro cevadouro utilizado, raramente no nosso país, é o da carne putrefacta, 

basicamente proveniente de algum animal doméstico sacrificado para esse fim, ou 

algum que pereceu por causas naturais. 

Simplesmente é deixado a descoberto, para que o odor chame os suínos, que não 

tocarão na mesma nos primeiros dias, até que a carne em decomposição os atraia. O 

problema destes é que algum necrófago pode servir-se antes que os javalis se 

decidam. 

 

Quando o isco é demasiado grande para ser movido, como ocorre com bovinos ou 

equinos, o caçador colocar-se-á nas redondezas do mesmo. 



Uma boa técnica é arrastar o ísco com um veículo até ao lugar onde se pretende fazer 

a espera, para criar um rasto línear que aumentará as probabilidades do caçador. 

 

- A bebida - 

Colocar-se perto da bebida significa apostar numa entrada tardia do animal já que, no 

caso dos cevadouros estarem separados dos bebedouros, este comerá primeiro e 

beberá depois. 

As charcas são particularmente produtivas quando a água escasseia na zona, mais 

ainda durante os meses secos. 

Durante os dias muito quentes, é provável que o animal beba antes de ir comer, pelo 

que colocar-se cedo pode ser um êxito. 

 

Esperas em torno de charcas são particularmente belas, já que às mesmas atendem 

variadíssimas espécies num incenssante desfile que mantém entretido o caçador. 

Se existe mais de uma charca na zona, uma forma de obrigar os bichos a dirigirem-se à 

que queremos, é anular as charcas próximas rodeando-as com cabelo. O cheiro 

humano evitará que os bichos saciem a cede nessa charca, procurando outra, neste 

caso a pretendida. 

 

 

As Banhas 

Por banhas entendemos zonas naturais ou artifíciais formadas por lodo. 

Os suínos prestam grande atenção ao cuidado da pele, utilizando com frequência os 

banhos de barro para se livrarem de parasitas como para formarem escudos de lama 

nos flancos, afim de se protegerem de violentas trombadas sofridas nas disputas e 

brigas. 

Uma banha, com comida e bebida nos arredores, garante a presença contínua de 

suínos e outras espécies animais. 

 

Para quem tenha oportunidade de o fazer, montar um cevadouro numa banha é o 

ideal. Os animais rapidamente se tornaram afectos a esse local, uma vez que 



encontrarão comida, bebida e tratamento higiénico, evitando assim grandes 

caminhadas. 

 

Chamarizes Sexuais 

À parte das disposições legais em vigor em cada zona de caça, como nos casos 

anteriores, podemos destacar que o javali responde muito bem às artimanhas de 

carisma sexual, desde ao uso de uma fêmea com o cio, à aplicação da sua urina. 

Armar um chamariz utilizando uma fêmea com cio só é praticável para quem possua 

porcos domésticos. Neste caso, simplesmente se coloca o animal no lugar onde se 

pretende caçar. Logicamente, esta técnica é complicada para a maioria, mas há uma 

forma mais simples, a utilização de urina de porca com cio. 

Com uma pá recolhe-se a terra onde a porca com cio urinou e guarda-se num saco de 

plástico, fechando-se hermeticamente se possível. Se não for utilizada no momento 

pode-se congelar para ser reactivada no momento a ser empregue. 

O saco de armazenamento deve estar limpo e o material não deve ser tocado com as 

mãos descobertas. 

 

Uns dias antes da caçada abre-se uma pequena cova na zona onde se pretende caçar e 

mistura-se a terra contaminada de urina com a terra do local. 

O chamariz deverá ser refrescado todos os dias até que se descubram rastos indicando 

que foi visitado. A partir daí começará a caçada, já que o animal, muito provavelmente, 

voltará no dia seguinte para tentar a sorte. 

Uma forma simples de provocar o cio numa fêmea é injectando hormonas femininas. 

Qualquer veterinário pode dizer qual, que quantidade e por quanto tempo dura o 

efeito, de maneira que o caçador possa armar-se de uma boa reserva do que os “ galãs 

“ consideram o melhor dos perfumes. 

No momento de armar o chamariz, lembre-se que umas gotas são mais do que 

suficientes, particularmente para um apêndice nasal tão penetrante como o do javali. 

Pode atar um pedaço de algodão ou um trapo embebido na solução a um fio, e 

arrastá-lo por veredas utilizadas pelos animais até ao cevadouro. Leve o rasto até ao 

lugar de seu interesse, mesmo que seja um descampado com boa zona de tiro, mas 



não o aproxime mais do que o necessário do seu local de espera, pois pode ser traído 

pelo vento. 

Quando aparecer um animal no chamariz, não duvide de que seja do sexo masculino, 

pois só um macho seguirá um rasto deixado por uma fêmea com cio. O que não 

garante é o tamanho do troféu, mas como ajuda é bastante boa. 

Lembre-se no momento de armar o rasto, de não deixar o seu, mesmo que seja por 

tocar com as mãos nuas na vegetação. 

  

O Vento 

O odor humano impedirá a comparência de qualquer animal selvagem pelo que deve 

fazer um estudo prévio do vento no local onde irá caçar, de maneira que quando se 

colocar tenha sempre o vento com a direcção do cevadouro para o caçador. 

E lembre-se, um borrifo de perfume humano na noite da espera, pode ser a desgraça 

da caçada. 

 

Bem, tem aqui a informação necessária para começar a tentar a sorte com cevadouros, 

banhas e chamarizes. Mas não se fique por aqui.  

O limite é a imaginação! Que tal começar com mel para os navalheiros, ou com uma 

boa lata de sardinhas para as raposas? 
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