
Pedigree

Limitado

Seguem orientações para compreender o significado e saber quando e 
como pedir o pedigree limitado.

Preservar e melhorar as raças reconhecidas pela FCI e CBKC.

Produzir exemplares sempre saudáveis, hereditária e 
funcionalmente e próximos da descrição do padrão de cada raça.

OBJETIVOS DA CRIAÇÃO DE CÃES

Os cruzamentos devem se dar entre exemplares hereditária e 
funcionalmente saudáveis.

Os padreadores devem estar dentro do padrão descritivo da raça 
no tocante às características fenotípicas e aos 
comportamentos/temperamento necessários para o desempenho 
da função da raça.

PRÉ-REQUISITOS PARA PADREADORES E MATRIZES
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Impedir o uso de exemplares que, por problemas de saúde ou de 
padrão da raça, sejam usados para a reprodução.

As razões ensejadoras da limitação de registro genealógico 
referem-se a situações como: 
a) Características fenotípicas desqualificantes para a respectiva 
raça; 
b) Problemas hereditários; 
c) Anormalidades físicas que imponham incapacidades de 
funcionalidade normal; 
d) Problemas congênitos.

RAZÕES PARA TER O PEDIGREE LIMITADO

PEDIGREE LIMITADO

Para garantir o acima exposto, foi instituído o pedigree limitado.

É um documento restritivo em dois pontos: 
a) Não poderá ser um padreador ou uma matriz; 
b) Não poderá participar de exposições.
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Exemplos de razões para pedir o registro limitado: cor fora do 
padrão; prognatismo; monorquidismo; criptorquidismo; faltas 
desqualificantes descritas no padrão de cada raça disponível no 
site da CBKC.

Cães com pedigree limitado são cães para companhia. Tem 
somente a  restrição para reprodução e para participar de 
exposições.

BENEFÍCIOS DO PEDIGREE LIMITADO

Proporcionar uma seleção de padreadores e matrizes garantindo 
melhor a preservação do padrão de cada raça.

Evitar o uso de exemplares não recomendados para a  reprodução 
diminuindo assim a degeneração da raça.

Oferecer aos clientes exemplares com um pedigree restrito que, 
apesar das restrições, serve como um  atestado de  ser um cão  de 
raça pura, o que o diferencia de um exemplar sem raça definida. 
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COMO PEDIR O PEDIGREE LIMITADO

O pedido de registro limitado ao filhote poderá ser feito pelo 
criador, no momento do registro da ninhada.

Ao preencher o mapa de ninhada deverá marcar com um x o 
campo de registro limitado para o filhote que deve receber o 
pedigree limitado. Neste caso deverá preencher o formulário 
DECLARAÇÃO DE LIMITAÇÃO DE PEDIGREE explicando o 
motivo pelo qual está solicitando o pedigree limitado.

Obrigatório: Para receber o pedigree limitado o exemplar deverá 
ser portador de microchip.

Resumo da regulamentação de registro limitado/restrito publicado pela 
CBKC no dia 23 de abril de 2021. A íntegra está no site da CBKC


