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lá, Criador.

Muito obrigado por escolher a CBKC como parceira na sua criação!

E através do nosso sistema exclusivo, vamos trabalhar juntos, sempre visando 
aumentar o nível da cinofilia e o bem-estar dos nosso amados 
companheiroscaninos.

O Sistema Criadores é feitopara você. Através dela iniciaremos todos os 
procedimentos de cadastro e consulta de ninhadas e filhotes, segunda via de 

pedigrees e muito, muito mais.

Para sanar algumas dúvidas, criamos este passo-a-passo de utilização do 
Sistema Criador e suas funções.

Vamos começar ?

Conte com a gente para ajudar e seja muito bem vindo!

cbkc.org
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Olá, Criador.

Muito obrigado por escolher a CBKC como parceira na sua criação!

E através do nosso sistema exclusivo, vamos trabalhar juntos, sempre visando 
aumentar o nível da cinofilia e o bem-estar dos nosso amados companheiros 
caninos.

O Sistema Criadores é feito para você. Através dele iniciaremos todos os 
procedimentos de cadastro e consulta de ninhadas e filhotes, segunda via de 
pedigrees e muito, muito mais.

Para sanar algumas dúvidas, criamos este passo-a-passo de utilização do 
Sistema Criador e suas funções.

Vamos começar?

Conte com a gente para ajudar e seja muito bem vindo!

cbkc.org

- No navegador acesse www.cbkc.org

Clique na aba Serviços Online

- Onde mostrará essa tela:

- No subitem Serviços Online,

Acesse a Plataforma de Serviços Online da CBKC

Será redirecionado para tela de login:

Nesta Tela, há duas opções, ESQUECI A SENHA e NÃO TENHO CADASTRO

- Se já tem cadastro e esqueceu a 

senha, falaremos sobre a opção

ESQUECI A SENHA mais a frente.

- Para o primeiro acesso,

clique em NÃO TENHO CADASTRO

- Na tela de Cadastro, preencha os campos com seus dados pessoais.

- NOTA -

Para cadastrar seu endereço, o sistema deve estar disponível no seu Estado e sua 
região. Caso não esteja, mostrará a mensagem abaixo.

Não se preocupe, o seu registro poderá ser feito via Clube, normalmente.
A CBKC está ampliando as áreas de atuação do Sistema Criador. 

Para sanar as dúvidas que muitos tem a respeito do que é um pedigree, seguem 
informações básicas.

Para facilitar a compreensão das informações abaixo é conveniente dominar o 
significado das seguintes siglas:

O QUE É FCI?

FCI significa Federação Cinológica Internacional. Tem sede na 
Bélgica. É a maior e a mais antiga entidade cinófila do mundo. 
Foi a iniciadora e continua sendo a grande responsável pela 
divulgação do padrão das diferentes raças.

O QUE É CBKC?

CBKC significa Confederação Brasileira de Cinofilia (ou de 
Kenneis Clubes).

É a entidade mater da cinofilia nacional. É a única instituição 
brasileira federada à FCI, maior comunidade canina do globo. 
A CBKC, através da FCI possui convênios com os clubes AKC 
(EUA), CKC (Canadá), The Kennel Club (Inglaterra) e ANKC 
(Austrália).

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIGREE

O QUE É UM PEDIGREE?

É a certidão de registro de um cão de raça pura. 
O documento é atribuído somente aos filhotes 
de padreador e de matriz que já possuem 
pedigree.

No documento consta o nome do cão, sua raça, 
nome do criador, do canil, data de nascimento e 
os nomes dos pais, avós e bisavós.

Apresenta, portanto a árvore genealógica 
completa do filhote, com exceção do pedigree 
tipo REGISTRO INICIAL (RI), onde é atestada a 
conformidade com o padrão da raça do cão que 
não possui registro anterior de sua linhagem.

EMISSÃO DOS PEDIGREES

No Brasil os pedigrees são emitidos pela CBKC 
que tem sua sede no Rio de Janeiro.

A CBKC se faz representar em todos os estados brasileiros através das federações 
estaduais que congregam os Kenneis Clubes presentes nas diferentes cidades do 

estado. Quando um estado possui menos de três clubes, um deles, normalmente 
o da capital, representa os demais como federação.

O processo de emissão dos pedigrees se inicia pelo criador que preenche o mapa 
de registro de ninhada e entra em contato com o Kennel Clube ao qual é 
associado. 

No sistema FCI e CBKC existem os seguintes tipos de pedigree:

PEDIGREE AZUL

É identificado pela sigla RG (Registro Geral).

É o pedigree mais conhecido.

É emitido para os cães que possuam 
a árvore genealógica completa de 3 
gerações.

PEDIGREE MARROM

É identificado pela sigla CPR (Certificado 
de Pureza Racial) ou RI (Registro Inicial).

É emitido para cães de raça pura cujos pais 
não tem pedigree ou tenham um pedigree 
de outra entidade que não a CBKC e FCI.

Para a obtenção desse primeiro registro o cão 
deverá ser microchipado e avaliado por árbitros 
da CBKC que verificarão se o mesmo demonstra 
tipicidade característica de acordo com o padrão da raça.

Por ser um registro inicial não aparecerá a árvore genealógica.

Após a terceira geração, quando a genealogia estiver completa, os seus 
descendentes passarão a receber o Pedigree azul.

PEDIGREE COR DE ROSA

É identificado com a sigla NR.

É um pedigree atribuído às raças não reconhecidas pela FCI.

São as raças que pertencem ao grupo 11 (American Pit Bull, American Bully, 
Buldogue Campeiro, etc).

São raças cujo padrão ainda não é reconhecido a nível internacional.

Ainda estão em desenvolvimento.

É um pedigree com a árvore genealógica completa.

PEDIGREE VERDE E AMARELO

Padrão exportação. Caso o cão vá morar em outro país, é emitido pela CBKC um 
pedigree verde, especial, visando o reconhecimento por outras entidades mundo 
à fora. Lembrando que é obrigatório o uso de microchip para este modelo.

PEDIGREE AMARELO

Pedigree limitado, também é impresso exclusivamente pela CBKC.

Quando seu filhote apresenta alguma falta grave para o padrão, algum traço de 
deficiência severa ou algum outro problema que descaracterize o cão como 
exemplar típico da raça, limitando sua procriação e participação de campeonatos

O CLUBE

O clube recebe as solicitações, confere os dados, corrige alguma inconformidade 
e alimenta a plataforma de cadastro dos serviços.

O clube envia para a CBKC. Aguarda a aprovação para fazer a impressão dos 
pedigrees e avisar os criadores.

A CBKC

A CBKC recebe as solicitações, confere, aprova e registra as informações no seu 
banco de dados.

A CBKC devolve os serviços aprovados para o clube fazer a impressão dos  
pedigrees.

IMPORTANTE

Para que o fluxo dos documentos flua com rapidez 
e não sofra interrupções e paradas é importante 
que as informações estejam corretas.

Isto fará com que o retorno dos serviços aconteça 
num prazo de 8 a 24 horas

Por isso, é inadmissível que um criador associado 
do Kennel Clube venda cães sem pedigree do 
sistema CBKC/FCI.

Valorize sua criação, valorize seu Clube. Registre 
todos os filhotes.

Não contribua para o aumento de cães sem 
raça definida.

VALOR DO PEDIGREE

Para o comprador o pedigree é a garantia de estar comprando um cão 
de raça pura.

Para o criador, o pedigree é o documento que auxilia a melhorar a qualidade do 
seu plantel, pois poderá conhecer a qualidade dos cães das gerações passadas. 

Estando disponível, este é o próximo passo, Tipo de Cadastro:

Tendo canil registrado ou não, há duas opções.

- Sou Criador sem canil registrado

Onde pode ser membro de um clube ou não.

Não sendo membro de um clube, entre com seus dados de acesso (email e no 
primeiro acesso, criar uma senha).

- NOTA - Esta senha, assim como qualquer outra dentro do sistema é pessoal e 
intransferível. A CBKC não terá acesso a esta senha, então guarde em um lugar 
seguro. 

Caso esqueça ou perca esta senha será necessário o RESET  DE SENHA, 
solicitado na opção ESQUECI A SENHA. Clicando nessa opção, será enviado 
um link de redefinição de senha para o seu email cadastrado.

Em hipótese alguma solicitaremos sua senha ou informações pessoais em 
nenhum veículo de comunicação. 

Caso seja membro de um clube, selecione-o no box de opções e insira seus 
dados de acesso em seguida. 

- Sou Criador com canil registrado

Voltando um passo para o Tipo de Cadastro, caso seja um canil registrado, o 
próximo passo é selecionar o clube no qual é filiado e em seguida, inserir o 
nome do canil. Em Dados de Acesso, seu email e senha do sistema. 



Para sanar as dúvidas que muitos tem a respeito do que é um pedigree seguem 
informações básicas.

Para facilitar a compreensão das informações abaixo é conveniente dominar o 
significado das seguintes siglas:

O QUE É FCI?
FCI significa Federação Cinológica Internacional. Tem sede na Bélgica. É a maior 
e a mais antiga entidade cinófila do mundo. Foi a iniciadora e continua sendo a 
grande responsável pela divulgação do padrão das diferentes raças.

O QUE É CBKC?
CBKC significa Confederação Brasileira de Cinofilia (ou de Kenneis Clubes).
É a entidade mater da cinofilia nacional. É a única instituição brasileira federada à 
FCI, maior comunidade canina do globo. A CBKC, através da FCI possui 
convênios com os clubes AKC (EUA), CKC (Canadá), The Kennel Club (Inglaterra) 
e ANKC (Austrália).

COMUNICADO 03/21:
INFORMAÇÕES SOBRE PEDIGREE

O QUE É UM PEDIGREE?
É a certidão de registro de um cão de raça pura. O documento é atribuído 
somente aos filhotes de padreador e de matriz que já possuem pedigree.
No documento consta o nome do cão, sua raça, nome do criador, do canil, data 
de nascimento e os nomes dos pais, avós e bisavós.
Apresenta, portanto a árvore genealógica completa do filhote, com exceção do 
pedigree tipo REGISTRO INICIAL (RI), onde é atestada a conformidade com o 
padrão da raça do cão que não possui registro anterior de sua linhagem.

EMISSÃO DOS PEDIGREES
No Brasil os pedigrees são emitidos pela CBKC que tem sua sede no Rio de 
Janeiro.
A CBKC se faz representar em todos os estados brasileiros através das 
federações estaduais que congregam os Kenneis Clubes presentes nas diferentes 
cidades do estado. Quando um estado possui menos de três clubes, um deles, 
normalmente o da capital, representa os demais como federação.
O processo de emissão dos pedigrees se inicia pelo criador que preenche o mapa 
de registro de ninhada e entra em contato com o Kennel Clube ao qual é 
associado. 
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Olá, Criador.

Muito obrigado por escolher a CBKC como parceira na sua criação!

E através do nosso sistema exclusivo, vamos trabalhar juntos, sempre visando 
aumentar o nível da cinofilia e o bem-estar dos nosso amados companheiros 
caninos.

O Sistema Criadores é feito para você. Através dele iniciaremos todos os 
procedimentos de cadastro e consulta de ninhadas e filhotes, segunda via de 
pedigrees e muito, muito mais.

Para sanar algumas dúvidas, criamos este passo-a-passo de utilização do 
Sistema Criador e suas funções.

Vamos começar?

Conte com a gente para ajudar e seja muito bem vindo!

cbkc.org

- No navegador acesse www.cbkc.org

Clique na aba Serviços Online

- Onde mostrará essa tela:

- No subitem Serviços Online,

Acesse a Plataforma de Serviços Online da CBKC

Será redirecionado para tela de login:

Nesta Tela, há duas opções, ESQUECI A SENHA e NÃO TENHO CADASTRO

- Se já tem cadastro e esqueceu a 

senha, falaremos sobre a opção

ESQUECI A SENHA mais a frente.

- Para o primeiro acesso,

clique em NÃO TENHO CADASTRO

- Na tela de Cadastro, preencha os campos com seus dados pessoais.

- NOTA -

Para cadastrar seu endereço, o sistema deve estar disponível no seu Estado e sua 
região. Caso não esteja, mostrará a mensagem abaixo.

Não se preocupe, o seu registro poderá ser feito via Clube, normalmente.
A CBKC está ampliando as áreas de atuação do Sistema Criador. 

Para sanar as dúvidas que muitos tem a respeito do que é um pedigree, seguem 
informações básicas.

Para facilitar a compreensão das informações abaixo é conveniente dominar o 
significado das seguintes siglas:

O QUE É FCI?

FCI significa Federação Cinológica Internacional. Tem sede na 
Bélgica. É a maior e a mais antiga entidade cinófila do mundo. 
Foi a iniciadora e continua sendo a grande responsável pela 
divulgação do padrão das diferentes raças.

O QUE É CBKC?

CBKC significa Confederação Brasileira de Cinofilia (ou de 
Kenneis Clubes).

É a entidade mater da cinofilia nacional. É a única instituição 
brasileira federada à FCI, maior comunidade canina do globo. 
A CBKC, através da FCI possui convênios com os clubes AKC 
(EUA), CKC (Canadá), The Kennel Club (Inglaterra) e ANKC 
(Austrália).

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIGREE

O QUE É UM PEDIGREE?

É a certidão de registro de um cão de raça pura. 
O documento é atribuído somente aos filhotes 
de padreador e de matriz que já possuem 
pedigree.

No documento consta o nome do cão, sua raça, 
nome do criador, do canil, data de nascimento e 
os nomes dos pais, avós e bisavós.

Apresenta, portanto a árvore genealógica 
completa do filhote, com exceção do pedigree 
tipo REGISTRO INICIAL (RI), onde é atestada a 
conformidade com o padrão da raça do cão que 
não possui registro anterior de sua linhagem.

EMISSÃO DOS PEDIGREES

No Brasil os pedigrees são emitidos pela CBKC 
que tem sua sede no Rio de Janeiro.

A CBKC se faz representar em todos os estados brasileiros através das federações 
estaduais que congregam os Kenneis Clubes presentes nas diferentes cidades do 

estado. Quando um estado possui menos de três clubes, um deles, normalmente 
o da capital, representa os demais como federação.

O processo de emissão dos pedigrees se inicia pelo criador que preenche o mapa 
de registro de ninhada e entra em contato com o Kennel Clube ao qual é 
associado. 

No sistema FCI e CBKC existem os seguintes tipos de pedigree:

PEDIGREE AZUL

É identificado pela sigla RG (Registro Geral).

É o pedigree mais conhecido.

É emitido para os cães que possuam 
a árvore genealógica completa de 3 
gerações.

PEDIGREE MARROM

É identificado pela sigla CPR (Certificado 
de Pureza Racial) ou RI (Registro Inicial).

É emitido para cães de raça pura cujos pais 
não tem pedigree ou tenham um pedigree 
de outra entidade que não a CBKC e FCI.

Para a obtenção desse primeiro registro o cão 
deverá ser microchipado e avaliado por árbitros 
da CBKC que verificarão se o mesmo demonstra 
tipicidade característica de acordo com o padrão da raça.

Por ser um registro inicial não aparecerá a árvore genealógica.

Após a terceira geração, quando a genealogia estiver completa, os seus 
descendentes passarão a receber o Pedigree azul.

PEDIGREE COR DE ROSA

É identificado com a sigla NR.

É um pedigree atribuído às raças não reconhecidas pela FCI.

São as raças que pertencem ao grupo 11 (American Pit Bull, American Bully, 
Buldogue Campeiro, etc).

São raças cujo padrão ainda não é reconhecido a nível internacional.

Ainda estão em desenvolvimento.

É um pedigree com a árvore genealógica completa.

PEDIGREE VERDE E AMARELO

Padrão exportação. Caso o cão vá morar em outro país, é emitido pela CBKC um 
pedigree verde, especial, visando o reconhecimento por outras entidades mundo 
à fora. Lembrando que é obrigatório o uso de microchip para este modelo.

PEDIGREE AMARELO

Pedigree limitado, também é impresso exclusivamente pela CBKC.

Quando seu filhote apresenta alguma falta grave para o padrão, algum traço de 
deficiência severa ou algum outro problema que descaracterize o cão como 
exemplar típico da raça, limitando sua procriação e participação de campeonatos

O CLUBE

O clube recebe as solicitações, confere os dados, corrige alguma inconformidade 
e alimenta a plataforma de cadastro dos serviços.

O clube envia para a CBKC. Aguarda a aprovação para fazer a impressão dos 
pedigrees e avisar os criadores.

A CBKC

A CBKC recebe as solicitações, confere, aprova e registra as informações no seu 
banco de dados.

A CBKC devolve os serviços aprovados para o clube fazer a impressão dos  
pedigrees.

IMPORTANTE

Para que o fluxo dos documentos flua com rapidez 
e não sofra interrupções e paradas é importante 
que as informações estejam corretas.

Isto fará com que o retorno dos serviços aconteça 
num prazo de 8 a 24 horas

Por isso, é inadmissível que um criador associado 
do Kennel Clube venda cães sem pedigree do 
sistema CBKC/FCI.

Valorize sua criação, valorize seu Clube. Registre 
todos os filhotes.

Não contribua para o aumento de cães sem 
raça definida.

VALOR DO PEDIGREE

Para o comprador o pedigree é a garantia de estar comprando um cão 
de raça pura.

Para o criador, o pedigree é o documento que auxilia a melhorar a qualidade do 
seu plantel, pois poderá conhecer a qualidade dos cães das gerações passadas. 

Estando disponível, este é o próximo passo, Tipo de Cadastro:

Tendo canil registrado ou não, há duas opções.

- Sou Criador sem canil registrado

Onde pode ser membro de um clube ou não.

Não sendo membro de um clube, entre com seus dados de acesso (email e no 
primeiro acesso, criar uma senha).

- NOTA - Esta senha, assim como qualquer outra dentro do sistema é pessoal e 
intransferível. A CBKC não terá acesso a esta senha, então guarde em um lugar 
seguro. 

Caso esqueça ou perca esta senha será necessário o RESET  DE SENHA, 
solicitado na opção ESQUECI A SENHA. Clicando nessa opção, será enviado 
um link de redefinição de senha para o seu email cadastrado.

Em hipótese alguma solicitaremos sua senha ou informações pessoais em 
nenhum veículo de comunicação. 

Caso seja membro de um clube, selecione-o no box de opções e insira seus 
dados de acesso em seguida. 

- Sou Criador com canil registrado

Voltando um passo para o Tipo de Cadastro, caso seja um canil registrado, o 
próximo passo é selecionar o clube no qual é filiado e em seguida, inserir o 
nome do canil. Em Dados de Acesso, seu email e senha do sistema. 



Para sanar as dúvidas que muitos tem a respeito do que é um pedigree seguem 
informações básicas.

Para facilitar a compreensão das informações abaixo é conveniente dominar o 
significado das seguintes siglas:

O QUE É FCI?
FCI significa Federação Cinológica Internacional. Tem sede na Bélgica. É a maior 
e a mais antiga entidade cinófila do mundo. Foi a iniciadora e continua sendo a 
grande responsável pela divulgação do padrão das diferentes raças.

O QUE É CBKC?
CBKC significa Confederação Brasileira de Cinofilia (ou de Kenneis Clubes).
É a entidade mater da cinofilia nacional. É a única instituição brasileira federada à 
FCI, maior comunidade canina do globo. A CBKC, através da FCI possui 
convênios com os clubes AKC (EUA), CKC (Canadá), The Kennel Club (Inglaterra) 
e ANKC (Austrália).

COMUNICADO 03/21:
INFORMAÇÕES SOBRE PEDIGREE

O QUE É UM PEDIGREE?
É a certidão de registro de um cão de raça pura. O documento é atribuído 
somente aos filhotes de padreador e de matriz que já possuem pedigree.
No documento consta o nome do cão, sua raça, nome do criador, do canil, data 
de nascimento e os nomes dos pais, avós e bisavós.
Apresenta, portanto a árvore genealógica completa do filhote, com exceção do 
pedigree tipo REGISTRO INICIAL (RI), onde é atestada a conformidade com o 
padrão da raça do cão que não possui registro anterior de sua linhagem.

EMISSÃO DOS PEDIGREES
No Brasil os pedigrees são emitidos pela CBKC que tem sua sede no Rio de 
Janeiro.
A CBKC se faz representar em todos os estados brasileiros através das 
federações estaduais que congregam os Kenneis Clubes presentes nas diferentes 
cidades do estado. Quando um estado possui menos de três clubes, um deles, 
normalmente o da capital, representa os demais como federação.
O processo de emissão dos pedigrees se inicia pelo criador que preenche o mapa 
de registro de ninhada e entra em contato com o Kennel Clube ao qual é 
associado. 
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Olá, Criador.

Muito obrigado por escolher a CBKC como parceira na sua criação!

E através do nosso sistema exclusivo, vamos trabalhar juntos, sempre visando 
aumentar o nível da cinofilia e o bem-estar dos nosso amados companheiros 
caninos.

O Sistema Criadores é feito para você. Através dele iniciaremos todos os 
procedimentos de cadastro e consulta de ninhadas e filhotes, segunda via de 
pedigrees e muito, muito mais.

Para sanar algumas dúvidas, criamos este passo-a-passo de utilização do 
Sistema Criador e suas funções.

Vamos começar?

Conte com a gente para ajudar e seja muito bem vindo!
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- No navegador acesse www.cbkc.org

Clique na aba Serviços Online
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- No subitem Serviços Online,

Acesse a Plataforma de Serviços Online da CBKC

Será redirecionado para tela de login:

Nesta Tela, há duas opções, ESQUECI A SENHA e NÃO TENHO CADASTRO
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senha, falaremos sobre a opção

ESQUECI A SENHA mais a frente.

- Para o primeiro acesso,

clique em NÃO TENHO CADASTRO

- Na tela de Cadastro, preencha os campos com seus dados pessoais.
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Para cadastrar seu endereço, o sistema deve estar disponível no seu Estado e sua 
região. Caso não esteja, mostrará a mensagem abaixo.

Não se preocupe, o seu registro poderá ser feito via Clube, normalmente.
A CBKC está ampliando as áreas de atuação do Sistema Criador. 
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O QUE É FCI?

FCI significa Federação Cinológica Internacional. Tem sede na 
Bélgica. É a maior e a mais antiga entidade cinófila do mundo. 
Foi a iniciadora e continua sendo a grande responsável pela 
divulgação do padrão das diferentes raças.

O QUE É CBKC?

CBKC significa Confederação Brasileira de Cinofilia (ou de 
Kenneis Clubes).

É a entidade mater da cinofilia nacional. É a única instituição 
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(EUA), CKC (Canadá), The Kennel Club (Inglaterra) e ANKC 
(Austrália).
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O QUE É UM PEDIGREE?

É a certidão de registro de um cão de raça pura. 
O documento é atribuído somente aos filhotes 
de padreador e de matriz que já possuem 
pedigree.

No documento consta o nome do cão, sua raça, 
nome do criador, do canil, data de nascimento e 
os nomes dos pais, avós e bisavós.

Apresenta, portanto a árvore genealógica 
completa do filhote, com exceção do pedigree 
tipo REGISTRO INICIAL (RI), onde é atestada a 
conformidade com o padrão da raça do cão que 
não possui registro anterior de sua linhagem.

EMISSÃO DOS PEDIGREES

No Brasil os pedigrees são emitidos pela CBKC 
que tem sua sede no Rio de Janeiro.

A CBKC se faz representar em todos os estados brasileiros através das federações 
estaduais que congregam os Kenneis Clubes presentes nas diferentes cidades do 

estado. Quando um estado possui menos de três clubes, um deles, normalmente 
o da capital, representa os demais como federação.

O processo de emissão dos pedigrees se inicia pelo criador que preenche o mapa 
de registro de ninhada e entra em contato com o Kennel Clube ao qual é 
associado. 

No sistema FCI e CBKC existem os seguintes tipos de pedigree:

PEDIGREE AZUL

É identificado pela sigla RG (Registro Geral).

É o pedigree mais conhecido.

É emitido para os cães que possuam 
a árvore genealógica completa de 3 
gerações.

PEDIGREE MARROM

É identificado pela sigla CPR (Certificado 
de Pureza Racial) ou RI (Registro Inicial).

É emitido para cães de raça pura cujos pais 
não tem pedigree ou tenham um pedigree 
de outra entidade que não a CBKC e FCI.

Para a obtenção desse primeiro registro o cão 
deverá ser microchipado e avaliado por árbitros 
da CBKC que verificarão se o mesmo demonstra 
tipicidade característica de acordo com o padrão da raça.

Por ser um registro inicial não aparecerá a árvore genealógica.

Após a terceira geração, quando a genealogia estiver completa, os seus 
descendentes passarão a receber o Pedigree azul.

PEDIGREE COR DE ROSA

É identificado com a sigla NR.

É um pedigree atribuído às raças não reconhecidas pela FCI.

São as raças que pertencem ao grupo 11 (American Pit Bull, American Bully, 
Buldogue Campeiro, etc).

São raças cujo padrão ainda não é reconhecido a nível internacional.

Ainda estão em desenvolvimento.

É um pedigree com a árvore genealógica completa.

PEDIGREE VERDE E AMARELO

Padrão exportação. Caso o cão vá morar em outro país, é emitido pela CBKC um 
pedigree verde, especial, visando o reconhecimento por outras entidades mundo 
à fora. Lembrando que é obrigatório o uso de microchip para este modelo.

PEDIGREE AMARELO

Pedigree limitado, também é impresso exclusivamente pela CBKC.

Quando seu filhote apresenta alguma falta grave para o padrão, algum traço de 
deficiência severa ou algum outro problema que descaracterize o cão como 
exemplar típico da raça, limitando sua procriação e participação de campeonatos

O CLUBE

O clube recebe as solicitações, confere os dados, corrige alguma inconformidade 
e alimenta a plataforma de cadastro dos serviços.

O clube envia para a CBKC. Aguarda a aprovação para fazer a impressão dos 
pedigrees e avisar os criadores.

A CBKC

A CBKC recebe as solicitações, confere, aprova e registra as informações no seu 
banco de dados.

A CBKC devolve os serviços aprovados para o clube fazer a impressão dos  
pedigrees.

IMPORTANTE

Para que o fluxo dos documentos flua com rapidez 
e não sofra interrupções e paradas é importante 
que as informações estejam corretas.

Isto fará com que o retorno dos serviços aconteça 
num prazo de 8 a 24 horas

Por isso, é inadmissível que um criador associado 
do Kennel Clube venda cães sem pedigree do 
sistema CBKC/FCI.

Valorize sua criação, valorize seu Clube. Registre 
todos os filhotes.

Não contribua para o aumento de cães sem 
raça definida.

VALOR DO PEDIGREE

Para o comprador o pedigree é a garantia de estar comprando um cão 
de raça pura.

Para o criador, o pedigree é o documento que auxilia a melhorar a qualidade do 
seu plantel, pois poderá conhecer a qualidade dos cães das gerações passadas. 

Estando disponível, este é o próximo passo, Tipo de Cadastro:

Tendo canil registrado ou não, há duas opções.

- Sou Criador sem canil registrado

Onde pode ser membro de um clube ou não.

Não sendo membro de um clube, entre com seus dados de acesso (email e no 
primeiro acesso, criar uma senha).

- NOTA - Esta senha, assim como qualquer outra dentro do sistema é pessoal e 
intransferível. A CBKC não terá acesso a esta senha, então guarde em um lugar 
seguro. 

Caso esqueça ou perca esta senha será necessário o RESET  DE SENHA, 
solicitado na opção ESQUECI A SENHA. Clicando nessa opção, será enviado 
um link de redefinição de senha para o seu email cadastrado.

Em hipótese alguma solicitaremos sua senha ou informações pessoais em 
nenhum veículo de comunicação. 

Caso seja membro de um clube, selecione-o no box de opções e insira seus 
dados de acesso em seguida. 

- Sou Criador com canil registrado

Voltando um passo para o Tipo de Cadastro, caso seja um canil registrado, o 
próximo passo é selecionar o clube no qual é filiado e em seguida, inserir o 
nome do canil. Em Dados de Acesso, seu email e senha do sistema. 



 

Olá, Criador.

Muito obrigado por escolher a CBKC como parceira na sua criação!

E através do nosso sistema exclusivo, vamos trabalhar juntos, sempre visando 
aumentar o nível da cinofilia e o bem-estar dos nosso amados companheiros 
caninos.

O Sistema Criadores é feito para você. Através dele iniciaremos todos os 
procedimentos de cadastro e consulta de ninhadas e filhotes, segunda via de 
pedigrees e muito, muito mais.

Para sanar algumas dúvidas, criamos este passo-a-passo de utilização do 
Sistema Criador e suas funções.

Vamos começar?

Conte com a gente para ajudar e seja muito bem vindo!

cbkc.org

- No navegador acesse www.cbkc.org

Clique na aba Serviços Online

- Onde mostrará essa tela:

- No subitem Serviços Online,

Acesse a Plataforma de Serviços Online da CBKC

Será redirecionado para tela de login:

Nesta Tela, há duas opções, ESQUECI A SENHA e NÃO TENHO CADASTRO

- Se já tem cadastro e esqueceu a 

senha, falaremos sobre a opção

ESQUECI A SENHA mais a frente.

- Para o primeiro acesso,

clique em NÃO TENHO CADASTRO

- Na tela de Cadastro, preencha os campos com seus dados pessoais.

- NOTA -

Para cadastrar seu endereço, o sistema deve estar disponível no seu Estado e sua 
região. Caso não esteja, mostrará a mensagem abaixo.

Não se preocupe, o seu registro poderá ser feito via Clube, normalmente.
A CBKC está ampliando as áreas de atuação do Sistema Criador. 

Para sanar as dúvidas que muitos tem a respeito do que é um pedigree, seguem 
informações básicas.

Para facilitar a compreensão das informações abaixo é conveniente dominar o 
significado das seguintes siglas:

O QUE É FCI?

FCI significa Federação Cinológica Internacional. Tem sede na 
Bélgica. É a maior e a mais antiga entidade cinófila do mundo. 
Foi a iniciadora e continua sendo a grande responsável pela 
divulgação do padrão das diferentes raças.

O QUE É CBKC?

CBKC significa Confederação Brasileira de Cinofilia (ou de 
Kenneis Clubes).

É a entidade mater da cinofilia nacional. É a única instituição 
brasileira federada à FCI, maior comunidade canina do globo. 
A CBKC, através da FCI possui convênios com os clubes AKC 
(EUA), CKC (Canadá), The Kennel Club (Inglaterra) e ANKC 
(Austrália).

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIGREE

O QUE É UM PEDIGREE?

É a certidão de registro de um cão de raça pura. 
O documento é atribuído somente aos filhotes 
de padreador e de matriz que já possuem 
pedigree.

No documento consta o nome do cão, sua raça, 
nome do criador, do canil, data de nascimento e 
os nomes dos pais, avós e bisavós.

Apresenta, portanto a árvore genealógica 
completa do filhote, com exceção do pedigree 
tipo REGISTRO INICIAL (RI), onde é atestada a 
conformidade com o padrão da raça do cão que 
não possui registro anterior de sua linhagem.

EMISSÃO DOS PEDIGREES

No Brasil os pedigrees são emitidos pela CBKC 
que tem sua sede no Rio de Janeiro.

A CBKC se faz representar em todos os estados brasileiros através das federações 
estaduais que congregam os Kenneis Clubes presentes nas diferentes cidades do 

estado. Quando um estado possui menos de três clubes, um deles, normalmente 
o da capital, representa os demais como federação.

O processo de emissão dos pedigrees se inicia pelo criador que preenche o mapa 
de registro de ninhada e entra em contato com o Kennel Clube ao qual é 
associado. 

No sistema FCI e CBKC existem os seguintes tipos de pedigree:

PEDIGREE AZUL

É identificado pela sigla RG (Registro Geral).

É o pedigree mais conhecido.

É emitido para os cães que possuam 
a árvore genealógica completa de 3 
gerações.

PEDIGREE MARROM

É identificado pela sigla CPR (Certificado 
de Pureza Racial) ou RI (Registro Inicial).

É emitido para cães de raça pura cujos pais 
não tem pedigree ou tenham um pedigree 
de outra entidade que não a CBKC e FCI.

Para a obtenção desse primeiro registro o cão 
deverá ser microchipado e avaliado por árbitros 
da CBKC que verificarão se o mesmo demonstra 
tipicidade característica de acordo com o padrão da raça.

Por ser um registro inicial não aparecerá a árvore genealógica.

Após a terceira geração, quando a genealogia estiver completa, os seus 
descendentes passarão a receber o Pedigree azul.

PEDIGREE COR DE ROSA

É identificado com a sigla NR.

É um pedigree atribuído às raças não reconhecidas pela FCI.

São as raças que pertencem ao grupo 11 (American Pit Bull, American Bully, 
Buldogue Campeiro, etc).

São raças cujo padrão ainda não é reconhecido a nível internacional.

Ainda estão em desenvolvimento.

É um pedigree com a árvore genealógica completa.

PEDIGREE VERDE E AMARELO

Padrão exportação. Caso o cão vá morar em outro país, é emitido pela CBKC um 
pedigree verde, especial, visando o reconhecimento por outras entidades mundo 
à fora. Lembrando que é obrigatório o uso de microchip para este modelo.

PEDIGREE AMARELO

Pedigree limitado, também é impresso exclusivamente pela CBKC.

Quando seu filhote apresenta alguma falta grave para o padrão, algum traço de 
deficiência severa ou algum outro problema que descaracterize o cão como 
exemplar típico da raça, limitando sua procriação e participação de campeonatos

O CLUBE

O clube recebe as solicitações, confere os dados, corrige alguma inconformidade 
e alimenta a plataforma de cadastro dos serviços.

O clube envia para a CBKC. Aguarda a aprovação para fazer a impressão dos 
pedigrees e avisar os criadores.

A CBKC

A CBKC recebe as solicitações, confere, aprova e registra as informações no seu 
banco de dados.

A CBKC devolve os serviços aprovados para o clube fazer a impressão dos  
pedigrees.

IMPORTANTE

Para que o fluxo dos documentos flua com rapidez 
e não sofra interrupções e paradas é importante 
que as informações estejam corretas.

Isto fará com que o retorno dos serviços aconteça 
num prazo de 8 a 24 horas

Por isso, é inadmissível que um criador associado 
do Kennel Clube venda cães sem pedigree do 
sistema CBKC/FCI.

Valorize sua criação, valorize seu Clube. Registre 
todos os filhotes.

Não contribua para o aumento de cães sem 
raça definida.

VALOR DO PEDIGREE

Para o comprador o pedigree é a garantia de estar comprando um cão 
de raça pura.

Para o criador, o pedigree é o documento que auxilia a melhorar a qualidade do 
seu plantel, pois poderá conhecer a qualidade dos cães das gerações passadas. 

Estando disponível, este é o próximo passo, Tipo de Cadastro:

Tendo canil registrado ou não, há duas opções.

- Sou Criador sem canil registrado

Onde pode ser membro de um clube ou não.

Não sendo membro de um clube, entre com seus dados de acesso (email e no 
primeiro acesso, criar uma senha).

- NOTA - Esta senha, assim como qualquer outra dentro do sistema é pessoal e 
intransferível. A CBKC não terá acesso a esta senha, então guarde em um lugar 
seguro. 

Caso esqueça ou perca esta senha será necessário o RESET  DE SENHA, 
solicitado na opção ESQUECI A SENHA. Clicando nessa opção, será enviado 
um link de redefinição de senha para o seu email cadastrado.

Em hipótese alguma solicitaremos sua senha ou informações pessoais em 
nenhum veículo de comunicação. 

Caso seja membro de um clube, selecione-o no box de opções e insira seus 
dados de acesso em seguida. 
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- Sou Criador com canil registrado

Voltando um passo para o Tipo de Cadastro, caso seja um canil registrado, o 
próximo passo é selecionar o clube no qual é filiado e em seguida, inserir o 
nome do canil. Em Dados de Acesso, seu email e senha do sistema. 



 

Olá, Criador.

Muito obrigado por escolher a CBKC como parceira na sua criação!

E através do nosso sistema exclusivo, vamos trabalhar juntos, sempre visando 
aumentar o nível da cinofilia e o bem-estar dos nosso amados companheiros 
caninos.

O Sistema Criadores é feito para você. Através dele iniciaremos todos os 
procedimentos de cadastro e consulta de ninhadas e filhotes, segunda via de 
pedigrees e muito, muito mais.

Para sanar algumas dúvidas, criamos este passo-a-passo de utilização do 
Sistema Criador e suas funções.

Vamos começar?

Conte com a gente para ajudar e seja muito bem vindo!

cbkc.org

- No navegador acesse www.cbkc.org

Clique na aba Serviços Online

- Onde mostrará essa tela:

- No subitem Serviços Online,

Acesse a Plataforma de Serviços Online da CBKC

Será redirecionado para tela de login:

Nesta Tela, há duas opções, ESQUECI A SENHA e NÃO TENHO CADASTRO

- Se já tem cadastro e esqueceu a 

senha, falaremos sobre a opção

ESQUECI A SENHA mais a frente.

- Para o primeiro acesso,

clique em NÃO TENHO CADASTRO

- Na tela de Cadastro, preencha os campos com seus dados pessoais.

- NOTA -

Para cadastrar seu endereço, o sistema deve estar disponível no seu Estado e sua 
região. Caso não esteja, mostrará a mensagem abaixo.

Não se preocupe, o seu registro poderá ser feito via Clube, normalmente.
A CBKC está ampliando as áreas de atuação do Sistema Criador. 

Estando disponível, este é o próximo passo, Tipo de Cadastro:

Tendo canil registrado ou não, há duas opções.

- Sou Criador sem canil registrado

Onde pode ser membro de um clube ou não.

Não sendo membro de um clube, entre com seus dados de acesso (email e no 
primeiro acesso, criar uma senha).

- NOTA - Esta senha, assim como qualquer outra dentro do sistema é pessoal e 
intransferível. A CBKC não terá acesso a esta senha, então guarde em um lugar 
seguro. 

Caso esqueça ou perca esta senha será necessário o RESET  DE SENHA, 
solicitado na opção ESQUECI A SENHA. Clicando nessa opção, será enviado 
um link de redefinição de senha para o seu email cadastrado.

Em hipótese alguma solicitaremos sua senha ou informações pessoais em 
nenhum veículo de comunicação. 

Caso seja membro de um clube, selecione-o no box de opções e insira seus 
dados de acesso em seguida. 
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- Sou Criador com canil registrado

Voltando um passo para o Tipo de Cadastro, caso seja um canil registrado, o 
próximo passo é selecionar o clube no qual é filiado e em seguida, inserir o 
nome do canil. Em Dados de Acesso, seu email e senha do sistema. 



 

Olá, Criador.

Muito obrigado por escolher a CBKC como parceira na sua criação!

E através do nosso sistema exclusivo, vamos trabalhar juntos, sempre visando 
aumentar o nível da cinofilia e o bem-estar dos nosso amados companheiros 
caninos.

O Sistema Criadores é feito para você. Através dele iniciaremos todos os 
procedimentos de cadastro e consulta de ninhadas e filhotes, segunda via de 
pedigrees e muito, muito mais.

Para sanar algumas dúvidas, criamos este passo-a-passo de utilização do 
Sistema Criador e suas funções.

Vamos começar?

Conte com a gente para ajudar e seja muito bem vindo!

cbkc.org

- No navegador acesse www.cbkc.org

Clique na aba Serviços Online

- Onde mostrará essa tela:

- No subitem Serviços Online,

Acesse a Plataforma de Serviços Online da CBKC

Será redirecionado para tela de login:

Nesta Tela, há duas opções, ESQUECI A SENHA e NÃO TENHO CADASTRO

- Se já tem cadastro e esqueceu a 

senha, falaremos sobre a opção

ESQUECI A SENHA mais a frente.

- Para o primeiro acesso,

clique em NÃO TENHO CADASTRO

- Na tela de Cadastro, preencha os campos com seus dados pessoais.

- NOTA -

Para cadastrar seu endereço, o sistema deve estar disponível no seu Estado e sua 
região. Caso não esteja, mostrará a mensagem abaixo.

Não se preocupe, o seu registro poderá ser feito via Clube, normalmente.
A CBKC está ampliando as áreas de atuação do Sistema Criador. 

Estando disponível, este é o próximo passo, Tipo de Cadastro:

Tendo canil registrado ou não, há duas opções.

- Sou Criador sem canil registrado

Onde pode ser membro de um clube ou não.

Não sendo membro de um clube, entre com seus dados de acesso (email e no 
primeiro acesso, criar uma senha).

- NOTA - Esta senha, assim como qualquer outra dentro do sistema é pessoal e 
intransferível. A CBKC não terá acesso a esta senha, então guarde em um lugar 
seguro. 

Caso esqueça ou perca esta senha será necessário o RESET  DE SENHA, 
solicitado na opção ESQUECI A SENHA. Clicando nessa opção, será enviado 
um link de redefinição de senha para o seu email cadastrado.

Em hipótese alguma solicitaremos sua senha ou informações pessoais em 
nenhum veículo de comunicação. 

Caso seja membro de um clube, selecione-o no box de opções e insira seus 
dados de acesso em seguida. 
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- Sou Criador com canil registrado

Voltando um passo para o Tipo de Cadastro, caso seja um canil registrado, o 
próximo passo é selecionar o clube no qual é filiado e em seguida, inserir o 
nome do canil. Em Dados de Acesso, seu email e senha do sistema. 



 

Olá, Criador.

Muito obrigado por escolher a CBKC como parceira na sua criação!

E através do nosso sistema exclusivo, vamos trabalhar juntos, sempre visando 
aumentar o nível da cinofilia e o bem-estar dos nosso amados companheiros 
caninos.

O Sistema Criadores é feito para você. Através dele iniciaremos todos os 
procedimentos de cadastro e consulta de ninhadas e filhotes, segunda via de 
pedigrees e muito, muito mais.

Para sanar algumas dúvidas, criamos este passo-a-passo de utilização do 
Sistema Criador e suas funções.

Vamos começar?

Conte com a gente para ajudar e seja muito bem vindo!

cbkc.org

- No navegador acesse www.cbkc.org

Clique na aba Serviços Online

- Onde mostrará essa tela:

- No subitem Serviços Online,

Acesse a Plataforma de Serviços Online da CBKC

Será redirecionado para tela de login:

Nesta Tela, há duas opções, ESQUECI A SENHA e NÃO TENHO CADASTRO

- Se já tem cadastro e esqueceu a 

senha, falaremos sobre a opção

ESQUECI A SENHA mais a frente.

- Para o primeiro acesso,

clique em NÃO TENHO CADASTRO

- Na tela de Cadastro, preencha os campos com seus dados pessoais.

- NOTA -

Para cadastrar seu endereço, o sistema deve estar disponível no seu Estado e sua 
região. Caso não esteja, mostrará a mensagem abaixo.

Não se preocupe, o seu registro poderá ser feito via Clube, normalmente.
A CBKC está ampliando as áreas de atuação do Sistema Criador. 

Estando disponível, este é o próximo passo, Tipo de Cadastro:

Tendo canil registrado ou não, há duas opções.

- Sou Criador sem canil registrado

Onde pode ser membro de um clube ou não.

Não sendo membro de um clube, entre com seus dados de acesso (email e no 
primeiro acesso, criar uma senha).

- NOTA - Esta senha, assim como qualquer outra dentro do sistema é pessoal e 
intransferível. A CBKC não terá acesso a esta senha, então guarde em um lugar 
seguro. 

Caso esqueça ou perca esta senha será necessário o RESET  DE SENHA, 
solicitado na opção ESQUECI A SENHA. Clicando nessa opção, será enviado 
um link de redefinição de senha para o seu email cadastrado.

Em hipótese alguma solicitaremos sua senha ou informações pessoais em 
nenhum veículo de comunicação. 

Caso seja membro de um clube, selecione-o no box de opções e insira seus 
dados de acesso em seguida. 
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- Sou Criador com canil registrado

Voltando um passo para o Tipo de Cadastro, caso seja um canil registrado, o 
próximo passo é selecionar o clube no qual é filiado e em seguida, inserir o 
nome do canil. Em Dados de Acesso, seu email e senha do sistema. 
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Cadastro concluído, estamos

prontos para efetuar o login,

com seu email e senha:

 

Onde chegamos na inicial dos serviços: 

1 Seu email de login cadastrado;

2 Seu canil;

3 Suas solicitações;

4 Serviços enviados;

5 Pesquisa de serviços em geral;

6 Menu de Serviços

7 Status das solicitações;

8 Número de linhas por página e rolagem de página

Solicitações

Aqui temos todo os histórico de pedidos por status no sistema, encontrando 
facilmente todo o seu histórico de serviços conosco.

No Menu de Serviços, podemos iniciar o Mapa de Ninhada e a Transferência de 
Propriedade. O Mapa de Ninhada é aonde faremos o cadastro da ninhada, com 
todos os nomes e gêneros dos filhotes, padreador, matriz, criador, canil , etc.

Inclusive é possível solicitar a Transferência de Propriedade junto ao registro.

Cadastrando filhotes da ninhada, preenchendo nome, escolhendo a raça, opção 
de gênero, escolha de cor do padrão da raça (lembrando que as opções de cores 
são atreladas obrigatoriamente à raça escolhida, seguindo os padrões da FCI), 
inserindo o número de microchip (caso tenha) e a opção de Pedigree Limitado.

Para mais informações sobre o Pedigree Limitado, acesse:
https://cbkc.org/regulamentos/abrir/regulamento_de_registro_limitado

Declaração de Propriedade é onde se pode baixar o formulário de 
preenchimento e logo abaixo, em Arquivo, é o local por onde se deve enviar de 
volta o formulário preenchido, assim como laudos veterinários, numeral de 
microchip ou qualquer informação extra relativa ao cão.

    ´Atenção aos formatos e
      tamanho suportados.



Cadastro concluído, estamos

prontos para efetuar o login,

com seu email e senha:

Onde chegamos na inicial dos serviços: 

1 Seu email de login cadastrado;

2 Seu canil;

3 Suas solicitações;

4 Serviços enviados;

5 Pesquisa de serviços em geral;

6 Menu de Serviços

7 Status das solicitações;

8 Número de linhas por página e rolagem de página
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Solicitações

Aqui temos todo os histórico de pedidos por status no sistema, encontrando 
facilmente todo o seu histórico de serviços conosco.

No Menu de Serviços, podemos iniciar o Mapa de Ninhada e a Transferência de 
Propriedade. O Mapa de Ninhada é aonde faremos o cadastro da ninhada, com 
todos os nomes e gêneros dos filhotes, padreador, matriz, criador, canil , etc.

Inclusive é possível solicitar a Transferência de Propriedade junto ao registro.

Cadastrando filhotes da ninhada, preenchendo nome, escolhendo a raça, opção 
de gênero, escolha de cor do padrão da raça (lembrando que as opções de cores 
são atreladas obrigatoriamente à raça escolhida, seguindo os padrões da FCI), 
inserindo o número de microchip (caso tenha) e a opção de Pedigree Limitado.

Para mais informações sobre o Pedigree Limitado, acesse:
https://cbkc.org/regulamentos/abrir/regulamento_de_registro_limitado

Declaração de Propriedade é onde se pode baixar o formulário de 
preenchimento e logo abaixo, em Arquivo, é o local por onde se deve enviar de 
volta o formulário preenchido, assim como laudos veterinários, numeral de 
microchip ou qualquer informação extra relativa ao cão.

    ´Atenção aos formatos e
      tamanho suportados.
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Preenchido o mapa de registro,
hora de conferir as informações
para envio.

Opção para Transferência dos
pais da ninhada. 

Atenção para marcação de Pedigree Limitado.
Aqui, a opção de fazer a Transferência dos filhotes.

Aqui, a declaração do criador identificado, de próprio punho,
datada e assinada, nome do novo dono e os dados do cão. 



13

Transferências

De volta ao menu inicial, na aba Menu de Serviços, vamos ao menu de 
Transferência de Propriedade.

Preenchendo os dados do cão e do proprietário. O termo de transferência a ser 
anexado. Preenchido, assinado e escaneado.

EXPORTAÇÃO

Esta opção para cão a ser enviado para o exterior. Lembrando que este tipo de
pedigree só é impresso na CBKC e enviado pelos Correios.
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O Termo de Transferência deve ser baixado, preenchido e reenviado no link logo 
abaixo.

Termo de Transferência de Propriedade 

Atenção para leitura dos termos de 
responsabilidade sobre os documentos 
enviados. Concordando, só marcar a 
opção Li e concordo com os termos.
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