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Normas para a Caça de Aproximação 
 

 

1. A caça de aproximação é justamente considerada como a forma mais nobre de caça maior, por ser 

praticada, pondo frente a frente, a resistência e a inteligência do caçador face à astúcia, o instinto 

e os sentidos apurados do animal. Emprega-se de uma maneira geral na caça a cervídeos (veado, 

gamo ou corço) e muflões. Deve ser praticada com guia, exceto se o caçador possuir um profundo 

conhecimento desta modalidade de caça e dos terrenos onde vai praticá-la. 

 

2. As épocas mais indicadas para praticar este tipo de caça são a época do cio das fêmeas: Set./Out. 

nos veados; Out./Nov. nos gamos; Jul./Ago. nos corços; Novembro para os muflões. Sendo estas 

as épocas recomendáveis pode-se no entanto praticar em qualquer outra, exceto obviamente na 

época de desmogue. 

 

3. Nesta modalidade pratica-se a caça de troféu e a seletiva. O caçador deverá informar e acordar 

antecipadamente com a organização o tipo de animal que pretende abater (seletivo, representativo, 

troféu, etc…). A partir daí deve seguir as indicações dadas pelo guia. 

 

4. O caçador deverá ter um conhecimento sólido sobre troféus da espécie que vai caçar. Deve também 

possuir conhecimentos sobre a forma de medição do troféu e quais as partes mais importantes deste 

para a pontuação. O auxílio de um guia de caça é muito importante, também neste aspeto. 

 

5. Existe um método de medição simplificada para cálculo de pontos de cada troféu. É a partir desta 

pontuação que é calculado o valor a cobrar ao caçador. A organização pode exigir que o troféu seja 

homologado oficialmente, podendo para o efeito reter o troféu durante o tempo necessário. 

 

6. Este tipo de caça é exigente em termos físicos pelo que deve transmitir ao guia as suas capacidades, 

limitações e a sua experiência como caçador. 

 

7. A caça deverá ser praticada a pé. Por questões de ética, os veículos motorizados deverão ser apenas 

utilizados para deslocação entre áreas a caçar. 
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8. Alguns acessórios são fundamentais para este tipo de caça, como por exemplo, binóculos, mira 

telescópica devidamente afinada e vara de tiro. A calma, a persistência e a paciência são 

fundamentais para o êxito da caçada. 

 

9. No que respeita ao tiro, a regra é atirar tão perto quanto possível de modo a aumentar as 

probabilidades de êxito. O tiro nunca deverá ser executado na linha de horizonte. 

 

10. Após disparo, se o animal não ficar no tiro, é obrigação do caçador ir verificar se existem vestígios 

de sangue ou outros que indiciem qualquer ferimento. Em caso afirmativo, dever-se-á pistear e 

procurar cobrar o animal ferido.  


