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Kinguio Véu 
Inglês: Veiltail 

Origem: USA 
 
O Kinguio Véu, nome cunhado por William T. Innes, originou-se nos Estados 
Unidos na década de 1890, quando Franklin Barrett, da Filadélfia USA, cruzou 
um ryukin com telescópico. 
 
Morfologia 
De aparência ovalada o Kinguio Véu possui a profundidade do corpo de 
aproximadamente 65% de seu comprimento (sem incluir as nadadeiras). 
Possui uma curvatura dorsal suave quando é observado lateralmente. Sua 
cabeça é livre de wen e qualquer outra estrutura extravagante. 
Nadadeiras 
Sua nadadeira caudal deve ser dividida, bem espalhada e mantida abaixo da 
linha horizontal, suas bordas não apresentam formato em V aparente ou 
lóbulos pontiagudos. O comprimento mínimo da nadadeira caudal deve, 
idealmente, ser de 75% do comprimento do corpo. Possui nadadeira dorsal 
simples e a altura em seu ápice correspondente a cerca de 50% da 
profundidade do corpo, com contorno suave. 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. Todos os lóbulos da nadadeira devem ser suavemente 
pontuda. 
Coloração 
No grupo Calico e Matt: A coloração ideal deve ser predominantemente azul, 
intercalada com manchas de violeta, vermelho / laranja, marrom e amarelo e 
salpicado de preto. Peixes neste grupo que são quase ou completamente livres 
de regiões metálicas são preferíveis. Idealmente pelo menos 25% da cor ser 
azul. 
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 5 Nadadeiras 25 

VISÃO LATERAL Corpo 10 nadadeiras 30 

COLORAÇÃO A OU A + B 20 

COMPORTAMENTO 10 
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