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Kinguio Pérola 
Pérola / kinguio Bola de Golf 
Inglês: Pearlscale 
Chinês: Chinshurin 
Origem: China  
 
O Kinguio Pérola se destaca entre as outras variedades de kinguio pelo seu 
formato peculiar com corpo arredondado e escamas saltadas.  Essa variedade 
conquistou uma legião de adeptos pelo mundo inteiro e embora muito 
apreciada é difícil precisar sua origem, os poucos registros indicam apenas sua 
chegada ao Japão no final de 1950.  
Morfologia 
Possui corpo arredondado, ou seja, o comprimento, profundidade e largura do 
são praticamente idênticas o que dá ao peixe o formato circular independente 
do ângulo de visão. Idealmente a profundidade do corpo assim como a largura 
deve no mínimo compreender 75% do comprimento do corpo (sem incluir 
nadadeiras), seu dorso possui uma curvatura suave e não apresenta corcunda 
pronunciada. Suas escamas são côncavas (abauladas) aparentam pequenas 
pérolas brotando do corpo do peixe e devido a essa aparência única deriva seu 
nome Kinguio Pérola.  
Pérolas podem ou não apresentar wen, diversas linhagens foram criadas a 
partir do design inicial já descrito no texto. Pérolas podem apresentar os 
formatos de wen tipo cabeça de leão (WCL), cabeça de bolha única (WBU) e 
cabeça de bolha dupla (WBD). O wen é julgado por seu formato, tamanho e 
simetria que não deve comprometer o nado do peixe. Até 10 pontos extras 
podem ser acrescentados (ou removidos) pelos juízes da SBK durante 
competição devido a essa característica extra (ver tabela de pontuação). 
Nadadeiras 
Sua nadadeira caudal deve ser dupla e bifurcada, essa bifurcação deve 
compreender um mínimo de 33% quando observado por cima e possuir quatro 
pontas. Pérolas possuem nadadeira caudal robusta e são aceitas como ideal 
para a variedade os tipos curta, media e longa que são julgadas igualmente em 
competição. Nadadeiras sensíveis tipo véu não se enquadram nos standards 
da variedade. O ângulo de abertura entre as duas nadadeiras caudais é em 
torno de 60º, porém essa abertura pode estender-se até uma linha horizontal 
sem comprometer a nota durante competição. Possui nadadeira dorsal simples 
e suas outras nadadeiras anal (NA), peitoral (NP) e pélvica (NPV) são duplas, 
compartilham o mesmo tamanho, ângulo e são perfeitamente emparelhadas o 
que dá ao peixe um balanço perfeito mesmo possuindo uma morfologia tão 
extrema. Todos os lóbulos da nadadeira devem ser suavemente arredondados. 
Coloração 
Nos grupos Cálico 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.  
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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 15 – Escamas 15 – Nadadeiras 5 

VISÃO LATERAL Corpo 10 – Escamas 15 – Nadadeiras 10 

COLORAÇÃO A OU A + B 20 

COMPORTAMENTO 10 

Característica extra WEN 10 

Kinguio Pérola 
 
Desenho técnico 
Ilustração Rosana Ferreira 

 


