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Serviço de Registro Genealógico Ovino 
 

A ACCOMIG tem desenvolvido seu trabalho, norteada pelo princípio de estar SEMPRE AO LADO DO 
CRIADOR e busca proporcionar benefícios a seus Associados, tais como informações e orientações técnicas, 
cursos, exposições e eventos especializados, e outras atividades previstas no Estatuto.  
 
O Serviço de Registro Genealógico das Raças Ovinas (SRGO) é um serviço prestado desde 1999 pela 
ACCOMIG aos ovinocultores de MG, por sub-delegação da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos 
(ARCO), com sede em Bagé (RS), a qual detém o Arquivo Zootécnico e possui em cada unidade da 
Federação, uma sub-delegada responsável pelo SRGO. 
 
A finalidade do SRGO é a padronização racial e a classificação de reprodutores e matrizes de boa 
conformação para a produção e longevidade, contribuindo para a melhoria do nível zootécnico e da 
produtividade do rebanho ovino estadual e nacional. 
 
No caso da utilização do Serviço de Registro Genealógico de Ovinos, o Associado da ACCOMIG deve se filiar, 
adicionalmente, no site da ARCO (Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos). 

 
POR QUE UTILIZAR O SERVIÇO DE REGISTRO GENEALÓGICO DAS RAÇAS OVINAS? 

 
Ao implantar uma criação de ovinos, o serviço oficial de Registro Genealógico possibilita que o criador 
tenha a rigorosa escrituração de suas matrizes, reprodutores e respectivas crias, agregando maior valor 
ao animal com controle permanente, podendo fornecer aos compradores, a garantia de que o animal 
registrado tem raça, origem, grau de sangue e filiação controlados. 
 

O QUE É O SERVIÇO DE REGISTRO GENEALÓGICO DAS RAÇAS OVINAS? 
 
Já pensou você sem certidão de nascimento? Sem identidade? Quando você registra seus animais, você 
está dando a eles uma identidade. A partir do momento em que você comunica à Associação, os fatos 
relacionados ao seu animal (cruzamentos, nascimentos), você estará rastreando a linha genética dos 
animais bem como da família do mesmo. Com estes dados o Criador pode trabalhar os acasalamentos a 
serem feitos com possibilidades de erro menores do que quando se faz os acasalamentos aleatórios. 
Somado a este trabalho, a visita do Inspetor Técnico à propriedade proporciona ao Criador uma rica 
discussão sobre seus animais e o caminho a ser trilhado dentro da propriedade buscando o constante 
melhoramento genético do rebanho. 
 
Para isto, o Criador deve conhecer o Regulamento, que indica os procedimentos básicos para usufruir 
plenamente dos benefícios do SRGO. Os Inspetores Técnicos da ARCO / ACCOMIG atuam em todo o 
Estado. Usufrua dos benefícios do Serviço Oficial de Registro Genealógico Ovino, documentando e 
valorizando seus animais. 
 
 


