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Ranchu:  
Origem: China / Japão 
 
Conhecido como o Rei dos Kinguios, o Ranchu possui uma trajetória 
impressionante de história e tradição. Embora possua assim como muitas 
outras variedades origem essencialmente chinesa já que foi desenvolvido a 
partir do Cabeça de Leão (Chinese Lion Head) foi o Japão que desenvolveu a 
variedade nos standards que encontramos hoje, sendo assim é acertado dizer 
que sua origem real é japonesa, um dos mais antigos registros da variedade no 
Japão é no livro Kingyo Sodategusa, escrito por Yoshiyuki Adachi e publicado 
em 1748. Embora o Ranchu seja relativamente fácil de encontrar em lojas em 
todo o mundo, exemplares de alta qualidade são raros e de altíssimo valor 
agregado.  
 
Morfologia 
Embora semelhante ao Cabeça de Leão o Ranchu possui um contorno dorsal 
posterior muito mais acentuado, formando um ângulo agudo de junção com o 
pedúnculo caudal em torno de 90º (figura 1), enquanto no Cabeça do Leão o 
contorno dorsal é mais plano e o ângulo de junção é obtuso. O corpo possui 
formato ovular e sua profundidade corresponde a aproximadamente 50% do 
comprimento do corpo (sem incluir as nadadeiras). O pedúnculo caudal deve 
ser robusto e sua largura deve compreender o mínimo de 60% da largura total 
do corpo quando observado em visão superior (TVR).  Quando observado 
lateralmente (SVR) se traçarmos uma linha que vai do olho até a área de 
conexão do pedúnculo caudal com a nadadeira caudal esse ponto estará 
pouco acima da linha do olho e a nadadeira caudal terá um ângulo 45º (figura 
2). 

A cabeça pode apresentar amplo desenvolvimento de wen em todas as áreas, 
isso é, cranial, infra orbital e opercular e são aceitos dentro da variedade os 
tipos: 
Tipo 1 Cabeça de Leão: Amplo desenvolvimento de wen nas 3 áreas cranial, 
infra orbital e opercular; 
Tipo 2 Cabeça de Tigre: Amplo desenvolvimento de wen nas áreas infra orbital 
e opercular; 
Tipo 4 Gorro: Amplo desenvolvimento de wen nas áreas infra orbital e 
opercular (Cabeça de Tigre) porém apresenta um pequeno desenvolvimento de 
wen cranial.  
Tipo 5 Máscara: Apresenta pequeno desenvolvimento de wen nas 3 áreas 
cranial, infra orbital e opercular; 
Os seguintes não fazem parte dos Standards do Ranchu: 
Tipo 3 Cabeça de Ganso: Amplo desenvolvimento de wen na área cranial 

Figura 1 Figura 2 
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Tipo 6 Cabeça de Bolha: Amplo desenvolvimento de wen tipo bolha na área 
cranial 
Nadadeiras 
Não apresenta nadadeira dorsal ou qualquer vestígio dela.  
Nadadeira caudal (NC) deve ser curta, dupla e bifurcada, essa bifurcação deve 
compreender no mínimo 33% quando observado por cima e possuir quatro 
pontas. Seus ápices levemente arredondados e bem espaçados. Suas outras 
nadadeiras anal (NA), peitoral (NP) e pélvica (NPV) são duplas, emparelhadas 
e compartilham o mesmo tamanho e ângulo o que dá ao peixe um balanço 
perfeito. Todos os lóbulos das nadadeiras devem ser suavemente 
arredondados. 
Coloração 
Nos grupos Calico e Matt: A coloração ideal deve ser predominantemente azul, 
intercalada com manchas de violeta, vermelho / laranja, marrom e amarelo e 
salpicado de preto. Os peixes cálicos apresentam uma ou mais escamas 
metálicas e os matt total ausência de escamas metálicas, que é o que os 
caracterizam.  
Grupo metálico: Pode apresentar cores únicas como vermelho, laranja, 
amarelo, azul, castanho, preto ou ser variado com as cores compreendendo 
uma combinação de quaisquer dois ou mais de vermelho, laranja, amarelo, 
azul, castanho, preto ou prata / branco, apresentado num padrão agradável.  

FORMATO DO CORPO NOTA % 

VISÃO SUPERIOR Corpo 10 – Pedúnculo 10 – Nadadeiras 20 – Wen 20 

VISÃO LATERAL Corpo 5 – WEN 5 – nadadeiraS 5 

COLORAÇÃO A OU A + B 15 

COMPORTAMENTO 10 
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Desenho técnico 
Ilustração Rosana 
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