
Cuidados a ter na hora de pistear 

 

Dei por mim perdido em histórias, memórias e pensamentos sobre segurança. Qual é o 

momento durante uma caçada ao javali em espera nocturna em que a segurança é essencial? 

Para além da segurança no uso do material, da segurança de estar colocado em altura há 

também a segurança no enfrentar um animal ferido… Muitos haverá quem têm opiniões 

diferentes, alguns poderão até não concordar, outros poderão desconhecer por completo. Não 

é meu objectivo ser dono da razão, só partilhar o que aprendi e aprendo, o que faço e o que os 

anos me ensinaram. 

 

Felizmente não são todos os javalis atingidos que nos dão problemas. Se o tiro for bem 

colocado, o animal morrerá em pouco tempo e, ao darmos tempo suficiente para iniciarmos a 

busca, encontraremos a peça de caça já inanimada. Mas nem sempre é assim e mesmo nestas 

situações ideais, alguns cuidados temos de ter. 

Os javalis são animais duros, possantes e com mau feitio. Como todos os animais, temem o 

bicho homem, mas isto só acontece em situações especiais. Qualquer animal selvagem, 

quando apertado pelo homem, tem uma reacção de sobrevivência que o leva à luta. Isto é 

válido para todos os animais. Quantas vezes não fui mordido, ou “bicado”, por um pardalito 

mal atingido pela pressão de ar que, na minha mão, me mordia os dedos! Perdizes, rolas, os 

pombos menos, coelhos (e se doem aqueles dentes…)! 

Já fui atacado por uma variedade de animais, dos mais pequenos aos maiores, mas uma coisa 

é certa, todos eles temem o homem. O problema é quando o homem não teme os animais. 

Não me levem a mal, mas é muito bonito dizer que não se tem medo dos animais embora eu 

ache que não é inteiramente verdade. Há animais que, por muita valentia que tenham, não 

têm ferramentas nem tamanho para nos amolgar, mas há muitos que têm, e o javali poderá 

estar nesta categoria. 

Como caçador de montarias e apaixonado por caçar com as matilhas, já assisti de tudo e já vi 

mais do que uma vez o poder que tem um javali. Já vi navalheiros a serem agarrados sem 

conseguirem dar grande luta, já os vi a despacharem 10 e 12 cães sem problema nenhum, 

assim como porcos mais pequenos com ganas de comer os canídeos e só sucumbirem devido 

ao número destes.  

A título de exemplo conto aqui um, dos já alguns encontros com os cerdosos que tive, e que 

podiam ter corrido mal. Era um dia de caça às perdizes, no Alentejo, estava a atravessar uma 

cerca com vacas e passo pelo pastor e seu canito. Oiço uns tiros na linha e vejo um colega a 

bradar que ia um porco ferido na minha direcção. O porco não devia ter mais de 40 kg, vinha 

em carreira mas todo chumbado de chumbo 6 pelo estúpido que lhe atirou (digo estúpido 

porque sou amigo dele). Na minha direcção parou numa moita e por ali ficou. Eu detesto estas 

coisas, esta irresponsabilidade da malta que atira a coisas que não deve. O cão do pastor vê o 

porquito na moita e vai lá brigar-se com ele. Enrolam-se os dois à pancada, cão agarrado pelas 

orelhas a ganir, porco a roncar, velhote a bradar para eu matar o porco antes do porco matar o 



cão. Com o cão agarrado ao porco nem pensar em usar a arma, de maneira que puxei de uma 

pequena faca que sempre me acompanha e tentei aproximar-me. O porco, de alguma 

maneira, liberta-se do cão e arranca para mim. Levei uma trombada nas canelas que ainda 

hoje me lembro da dor, já para não falar de que me levantou do chão e acabei de cú, meio 

abananado e com um valente rasgão nas calças. O cão enrola-se com o porco outra vez, eu 

com a adrenalina e juventude enrolei-me com os ditos, levei umas dentadas (não sei se do cão 

se do porco) e lá consegui acabar com aquilo. Ainda levei 4 pontos numa mão! 

Analisando a coisa e o que aprendi com aquilo: 

1. Chamei todos os nomes e mais alguns ao palhaço que atirou ao porco. Não se atira a 

porcos com chumbo de caça menor. Não é eficaz e é um acto criminoso, seja em que 

situação for ou à distância que for.  

2. O que é que eu fiz mal naquela situação? Primeiro o animal estava ferido e à briga. 

Qualquer uma destas razões é suficiente para ele estar em modo de sobrevivência, o 

que significa que ataca o que for. Segundo, não tive a preocupação de me aproximar 

com o vento a favor. Fui de qualquer maneira. Maçarico! 

 

Voltando então à questão de pistear. É muito importante estarmos serenos no momento do 

tiro para que nos possamos aperceber se foi bom, onde foi colocado, se a flecha entrou muito, 

pouco, se passou ou não. É também importante, quando possível, ver as dificuldades com que 

o bicho vai quando foge. Nem sempre é possível por serem tiros em zonas com mato. Muito 

importante também é ouvir. Estar muito atento à fugida do animal. Tentar perceber se ele 

foge em linha recta sem abrandar, se ele faz círculos, se ele está desorientado, se ele ficou ali 

perto mas não estrabochou ou se estrabouchou e fez-se silêncio de seguida. Quer se tenha 

ajuda de um cão, de um gestor, de um companheiro ou sozinho, estas coisas são muito muito 

importantes a ter em conta. Se ouvimos o barulho parar no mato poucos metros depois do 

tiro e não ouvirmos estrabouchar isto poderá ser um bom indicador de que o animal deitou-se 

mas não morreu e dar mais tempo é necessário e aconselhável. Toda esta informação é 

importante quer para nós que para quem nos ajuda. 

Após o tempo de espera, e com esta informação, deverá dar-se início à busca ou então deixar 

para o dia seguinte o que, todos sabemos, é raro acontecer!  

É sempre bom levarmos companhia, faca e uma arma. Pessoalmente prefiro usar uma arma 

de fogo, pois há situações em que um arco ou besta não servem. Enquanto se vai pelo sangue, 

é importante estarmos em silêncio. O animal poderá estar vivo e, se estiver perto, poderemos 

ouvi-lo. Nessa situação, ou recuamos em silêncio e voltamos no dia seguinte, ou conseguimos 

alcança-lo e remata-lo. Nesta última situação é muito importante silêncio e cabeça fria. Ter 

muita atenção ao vento e ao tamanho do animal. Analisar bem a situação, avaliar as opções e 

partir daí. Eu gosto de usar a faca. Dá-me gozo e fui educado assim. Mas só a uso se tiver as 

condições mínimas de segurança. Um porco grande terá de ter outro tratamento. Os porcos 

grandes, habituados a lutar ao longo dos anos, muitas vezes só se mexem quando é para 

atacar, e isto acontece quando já estamos em cima deles… Neste caso, um arco de nada serve 



pois não vai para-lo e uma dentada pode ser séria. Estes momentos não são próprios para 

“campeões”. A coisa pode azedar e bem. Já vi acontecer. 

Quando pisteamos com companhia é muito importante saber exactamente onde estão os 

colegas, especialmente se for preciso um tiro de recurso. E mais uma vez cabeça fria. Uma vez, 

em minha casa, numa caçada aos coelhos, fui chamado de urgência por ter ocorrido um 

acidente. O que aconteceu?! Num silvado sai um porco pequeno que se embrulhou com os 

podenguitos. Um dos caçadores conseguiu agarrar o porco por uma orelha e uma perna, 

ficando com um eucalipto no meio. O porco esperneava e rodava e ele rodava também e 

tentava puxa-lo contra a árvore para o imobilizar. Um dos “campeões” que estava lá, por falta 

de faca, resolveu dar um tiro no porco, do lado do porco, imagine-se! Resultado, o tiro 

atravessou o porco e a perna do companheiro que o segurava do outro lado. Foi esse o 

cenário com que me deparei quando lá cheguei. Porco morto e homem sem perna. Horrível! 

Esta conversa não é para mostrar que o javali é um bicho perigoso mas sim que pode sê-lo. A 

determinada altura da minha vida aceitei o facto de ter algum medo de certos animais e 

determinadas situações (mais concretamente em África num safari). Mas o que aprendi é que 

esse medo é bom. Faz-me ter respeito pelo animal, pelo que este me pode fazer e obriga-me a 

ser sensato, cuidadoso e analisar bem a situação. Já me meti em alhadas, verdade, mas estou 

sempre a aprender. O respeito é essencial e mais vale prevenir do que remediar. 

Animais feridos têm sempre comportamentos imprevistos e se estivermos minimamente 

preparados a coisa, em princípio, corre bem. 

 

Abraço a todos. 

Diogo Oliveira e Sousa 

 

 

 

 

 


