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Oranda  
Origem: China 
 
Morfologia 
Deve possuir um corpo ovalado com profundidade equivalente a 65% do 
comprimento de seu corpo sem compreender as nadadeiras. Possui uma 
curvatura dorsal suave quando o peixe é observado lateralmente. Sua cabeça 
possui amplo desenvolvimento de wen que é a característica marcante da 
variedade, o famoso Red Cap Oranda foi desenvolvido por volta de 1590 e é 
uma variedade distinta dos demais Orandas com sua própria ficha técnica.  
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.  São aceitas como ideal para a variedade os tipos curta, media, longa e 
véu, que são julgadas igualmente em competição. Possui nadadeira dorsal 
simples com contorno suave, suas outras nadadeiras (anal, peitoral e pélvica) 
são duplas, uma de cada lado e formam pares perfeitos, compartilham o 
mesmo tamanho, ângulo e são perfeitamente emparelhadas o que dá ao peixe 
um balanço perfeito.  
Wen 
A cabeça deve apresentar amplo desenvolvimento de wen em todas as áreas, 
isso é, cranial, infra orbital e opercular. 
Coloração 
No grupo Calico / 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.  
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.  
Peixe ideal: 

 Barbatana dorsal simples 

 Barbatanas caudal, anal, peitoral e pélvica emparelhadas. 

 Aleta caudal dividida em pelo menos 33%. 

 Wen bem desenvolvido (cranial, opercular e infra-orbital). 

 Ser alerta e estar em boas condições sem sinais de doença. 
 

FORMATO DO CORPO NOTA % 
VISÃO SUPERIOR CORPO 5 WEN 10 

VISÃO LATERAL CORPO 15 WEN 20 

NADADEIRA CAUDAL 10 

OUTRAS NADADEIRAS 10 

COLORAÇÃO A OU A + B 20 

COMPORTAMENTO 10 
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Oranda com nadadeira caudal véu 
 

 

 


