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Poucos anos se passaram desde quando

um pequeno grupo de aquaristas se reuniu

com a ideia de criar uma Sociedade

Brasileira de Kinguios, época em que esses

peixes estavam entre os menos valorizados

dentre outras centenas de espécies

ornamentais disponíveis em abundancia

no país. Muitos produtores perderam o

interesse em sua criação e quando os

poucos peixes de qualidade finalmente

chegavam às lojas os clientes reclamavam

dos preços, o que acabava desestimulando

também os lojistas. As informações

disponíveis sobre kinguios eram vagas e 

mesmo lojas especializadas em aquarismo

raramente sabiam diferenciar as

variedades que compõem essa espécie tão

diversificada. Isso tudo somado com a

proibição de quase duas décadas das

importações de ciprinídeos (família que

inclui as carpas e kinguios) criou um

cenário perfeito para o declínio da

qualidade desses peixes no Brasil.

Um dos gols que traçamos desde o início

como meta principal de nossa sociedade

sempre foi a valorização dos kinguios no

Brasil. De lá para cá, criamos um website

rico em informações, que além de artigos 

Foto: Mario Barros



Hoje nos orgulhamos de nossas pequenas

conquistas e com prazer vemos aflorar em

diversos estados brasileiros novos clubes

regionais que têm como foco esse peixe

fantástico e seu aprimoramento genético.

Vemos aquaristas buscando por peixes de

qualidade e por variedades específicas, o

que movimenta todo um setor,

valorizando principalmente o trabalho do

pequeno produtor que agora vende seus

peixes selecionados por um valor justo. Sei

que ainda estamos engatinhando em

nossa jornada como uma sociedade

brasileira, aprendemos muito e adquirimos

a experiência necessária para continuar a

crescer sem nunca deixar de lado nossos

princípios. Deixo aqui o meu muito

obrigado a todos que colaboraram com a

criação da SBK e principalmente a aqueles

que continuam na luta por ela.

sobre cuidados e alimentação conta com

fichas técnicas apresentando cada uma

das diferentes variedades detalhadamente.

Visitamos feiras de peixes ornamentais,

criadores, participamos de eventos,

expusemos peixes, fizemos uma revista

especializada, desenvolvemos um show

anual virtual que possibilita que nossos

membros de todo o Brasil participem de

uma competição imparcial que conta com

a parceria da GSGB (Sociedade Britânica

de Kinguios) no julgamento. Através de

parcerias distribuímos premiações e ano

após ano o evento não para de crescer,

tanto em público como na qualidade dos

peixes participantes. 

NOVO
PRESIDENTE
DA SBK
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Kinguio Celestial

Com muito prazer anunciamos Denis

Cetera como novo presidente da SBK e

responsável por guiá-la em sua gestão que

se estende até março de 2023. Cetera,

como ele mesmo se orgulha em dizer,

“respira aquarismo vinte e quatro horas por

dia”. Possui um conhecimento invejável e

ampla experiência no aquarismo, se

apaixonou pelo hobby ainda quando 



Embora haja muitas informações gerais

sobre sua criação, o entendimento sobre

cada variedade e suas particularidades

ainda são objeto de estudos e interesse.

A competição de Desenvolvimento de

Kinguios da SBK é uma excelente

oportunidade para gerar dados para

melhorar nosso conhecimento sobre a

manutenção de variedades específicas. A

SBK irá selecionar um lote de peixes de

uma variedade específica e todos os

interessados em participar podem

reservar seu peixe preenchendo a ficha

de inscrição que estará disponível em

nosso website a partir de maio. A

princípio esse evento será apenas para

membros que residem em São Paulo e

arredores que possuam disponibilidade

para retirar o peixe. Será cobrado um

valor simbólico pelo kinguio (em torno de

cinquenta reais), sendo a arrecadação

destinada à manutenção da SBK, compra

de troféus e impressão de certificados

para nossos próximos shows.
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criança e coleciona uma lista

impressionante de espécimes ornamentais

que teve a oportunidade de manter e

reproduzir ao longo dos anos. Sua paixão

por kinguios somada a sua experiência e

cordialidade com certeza serão chave

nesse momento tão importante e decisivo

da história da SBK.

Um dos aspectos mais importantes da SBK

como Sociedade é promover e melhorar

nosso conhecimento sobre a criação de

Kinguios e como desenvolver o peixe em

todo o seu potencial. O Goldfish, Carassius

auratus, foi criado como peixe ornamental

por séculos. Com o tempo, sua morfologia

mudou tão dramaticamente que hoje

muitas pessoas acham difícil acreditar que

todos pertencem a uma única espécie. 

Foto: Mario Barros

Denis Cetera, novo

presidente da SBK

COMPETIÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO
DE KINGUIOS

Jovens Kinguios Perola

Foto: Mario Barros



Como já mencionei no início desse

editorial, promover a criação dos

kinguios e o fortalecimento do Hobby

no Brasil é nossa prioridade. A SBK

como uma Sociedade Brasileira em

um país de dimensões continentais

fica restringida em muitos aspectos

para a realização de eventos que

possam reunir seus membros nas

mais diferentes partes do país.

Embora tenhamos nosso Show virtual

e a intenção de realizar eventos físicos

entendemos as dificuldades

geográficas impostas a nossos

membros. Devido a isso estimulamos

a criação e parcerias com grupos

regionais e ficamos extremamente

satisfeitos em apresentar alguns deles

a vocês.

Nesse novo evento os peixes serão julgados

durante o Show Virtual de Kinguios (SVK)

em 2022 apenas por sua saúde geral, cor e

crescimento. A ideia do desafio é ver quem

desenvolveu seu peixe da melhor maneira e

como fez isso. Todos os participantes terão

seu próprio know-how, com diferentes

configurações de aquário, manutenção e

alimentação. Este é precisamente o nosso

objetivo: descobrir quem alcançou os

melhores resultados e como.

Será disponibilizado um questionário em

nosso site para que cada participante

agregue dados e informações sobre o peixe

e  os cuidados dispensados a ele.
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Informações sobre o sucesso ou não, são

igualmente importantes. O vencedor terá

também um espaço reservado em nosso

boletim para apresentar seu peixe e

descrever os cuidados que foram

determinantes para seu sucesso. Devido

aos problemas logísticos e de transporte

causados pela Covid 19 existe a

possibilidade dessa competição ser

adiada em alguns meses.

NOSSA
COMUNIDADE
CRESCENDO

"essa competição é
uma excelente

oportunidade  para
melhorar nosso

conhecimento sobre
variedades específicas"



Idealizado no final de 2020, o Kingyo Clube de

Brasília reúne um pequeno grupo de criadores 

amadores, comprometidos com o desafio de criar kingyos de raça na capital do Brasil.

Anna, Danniel, Flávio, Minoru e Enio se dedicam a criar as variedades Oranda, Ranchu e

Ryukin a partir de matrizes de excelente qualidade, realizando seleção rigorosa.

Além de buscar a criação de kingyos da melhor qualidade genética, esse grupo se propõe a

divulgar e incentivar a criação dessa encantadora espécie entre os aquaristas.

O Kingyo Clube de Brasilia expõe seu trabalho cotidiano através do perfil

@kingyoclubedebrasilia no Instagram. kinguioclubedebrasilia@gmail.com
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CLUBES REGIONAIS  DE KINGUIO

KINGYO CLUBE DE BRASÍLIA - KCB

O Clube Gaúcho do Kingyo de Raça é uma organização

coletiva, colaborativa, independente e de livre adesão, que

congrega criadores, hobbystas e demais “apeixonados”

pelo kingyo de raça, que residam ou tenham origem no

estado do Rio Grande do Sul. 

CLUBE GAÚCHO DO KINGYO DE RAÇA – CGKR

Tem como objetivo promover a troca de experiência entre seus membros com vistas a

fomentar e orientar a criação, manutenção e divulgação das diferentes raças de kingyo,

promovendo este peixe de características incomparáveis no mundo dos peixes

ornamentais.  cgk.kingyos@gmail.com

Inspirados na SBK e notando o crescimento de entusiastas

de Kinguios no Brasil, nosso clube foi formado com o

objetivo de mostrar às pessoas da nossa região como os

Kinguios podem ser uma ótima escolha na hora de iniciar

no aquarismo. Uma de nossas finalidades é dar todo o 

CLUBE PARANAENSE DE KINGUIOS – CPK

suporte necessário para minimizar os erros cometidos, desde a montagem do aquário,

escolha compatível da fauna, alimentação e tratamentos, evitando o sofrimento dos

animais e desmotivação dos aquaristas. Como sabemos, Kinguio é um dos peixes que mais 



sofre no mundo e os clubes estão aí para tentar mudar isso. 

Também temos como objetivo apresentar para os membros Kinguios de qualidade e alto

padrão para encantar ainda mais os olhos dos aquaristas, difundindo a paixão, admiração e

respeito dos demais hobbystas no aquarismo em geral. Ainda auxiliar no acesso a variedades

mais exóticas, como nunca tiveram antes. 

Queremos ampliar o número de pessoas que criam Kinguios no Paraná, bem como incentivar

que os lojistas voltem a trazer para suas lojas kinguios de qualidade e que encantem seus

clientes. Por aqui a maioria é jumbista, então a caminhada será longa. Mas nada impossível,

pois com o amor que temos por esses peixes tão incríveis tudo se tornará possível. 

Somos quatro paranaenses, aquaristas “malucos” que temos como propósito desmistificar os

Kinguios e o mais importante, unir pessoas apaixonadas por esses peixes e promover a

interação e amizade entre todos, promovendo encontros pós-pandemia para apresentações

de exemplares, troca de experiências, momentos descontraídos e prazerosos, estimulando

cada vez mais pessoas a entrar no mundo da aquariofilia.

clubeparanaensedekinguios@gmail.com
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Apresentamos a todos o MKC SP- Mundo dos Kingyos Club

de São Paulo, algo que nasceu de uma ideia

despretensiosa de um grupo de amigos que dividem o

mesmo prazer em falar sobre nossos lindos e fascinantes

Kingyos. Dessa ideia veio uma página do Facebook, hoje 

MUNDO DOS KINGYOS CLUB DE SÃO 
PAULO – MKC SP

chegando a quase três mil membros, algo fantástico, pois o alcance da tecnologia se torna

cada vez maior, levando informação a todos os cantos desse país. 

O MKC SP tem como foco agregar conhecimento com todos os grupos voltados ao mesmo

segmento sejam clubes, organizações de aquarismo ou aquicultura, hobbystas e

entusiastas. Também promover eventos, mostras, shows regionais, debates, produzir

materiais que possam ajudar cada vez mais apaixonados por kingyos em todos os lugares.

Esses conteúdos serão compartilhados e eventos divulgados em nossas redes sociais de

forma contínua, buscando dar valor e gerar conhecimento de cada detalhe da criação

destes peixes. 

Outro ponto que nos motiva é ajudar a levar os Kingyos a seu lugar de prestígio no

aquarismo, como companheiro em lares e como uma verdadeira obra de arte da natureza.  



https://chat.whatsapp.com/HI5DlPTK5A2ChKm2PEB7FA


Os primeiros Ranchus TVR foram

importados para o Brasil no começo dos

anos 2000. Infelizmente pouco tempo

depois tivemos a proibição na importação

de Kinguios no Brasil, sendo novamente

liberada apenas no final de 2019.

É sempre recomendável que estudemos as

terminologias dos kinguios para que

tenhamos base de conhecimento ao

identificar as diferentes etapas de 

Basicamente o Ranchu japonês foi criado

para ser admirado de cima, ou seja, é

possível perceber toda a imponência do

peixe nesse plano de visão e por esse

motivo são conhecidos

internacionalmente como TVR, ou Top

View Ranchu. Nadadeiras simétricas,

aliado ao perfeito equilíbrio do peixe

(corpo e cabeça) são as características

perfeitas de um exemplar genuíno. 
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CONHECENDO UM POUCO

RANCHU
PARTE 1

Por Sérgio Monteiro e Denis Cetera

A manutenção de Kinguios de diferentes linhagens é sempre um desafio enriquecedor. O Ranchu é uma das variedades

mais impressionantes e desejadas por diversos apaixonados por kinguios. Encontramos diferentes tipos de Ranchu

dependendo do país de origem, contudo os mais desejados por muitos aquaristas e criadores são os Ranchus japoneses.



crescimento do peixe, fato importante não

só para criadores como também para

aquaristas. No caso do Ranchu teremos as

principais terminologias:

KUROKO - termo usado para filhotes que

começam a se alimentar de ração ou

alimentos congelados como bloodworms. 

 Ainda possui a coloração escura

demonstrando que a primeira fase de

despigmentação da melanina ainda está

presente.

TOSAI - Ranchu nascido no ano atual;

normalmente apresenta despigmentação

de melanina de forma consistente. 

NISAI - Ranchu que nasceu no ano

anterior.

OYA - Ranchu adulto (três anos ou mais)
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Foto Mario Barros

Ranchu em seu primeiro ano Tosai

Ranchu adulto com mais de três  anos  OYA



A SBK agradece o apoio da empresa Aqua Vitor, responsável pela
produção dos aquários de exposição em nosso stand.

Agora que entendemos as terminologias,

vamos falar de um assunto que divide

opiniões de muitos criadores e hobbystas,

a chamada coluna d’água ideal e seus

efeitos no desenvolvimento do Ranchu

TVR. Lembrando que as informações no

artigo são baseadas em nossas

experiências e na experiência de vários

criadores que observaram que esta

variedade irá se desenvolver de forma

mais interessante.

Na fase Kuroko, se o peixe tiver de 4 a 6

cm de comprimento (da boca à ponta da

cauda), você deve mantê-lo em até 10 cm

de profundidade (altura da coluna 
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Outras terminologias interessantes

utilizadas por criadores especializados em

Ranchu em todo o mundo:

FUN-TAN - Protrusões da bochecha 

ATAFUN-TA - Topo da cabeça, “Wen”

ERA-BUTA - Cobertura de guelras 

MUNA-BIRE - Barbatana peitoral 

O-GATA - Ombro da cauda 

O-TSUKE - Pulseira de escala de

pedúnculo da cauda 

O-SHIN - Núcleo da cauda,   nervura

central 

O-SAKI - Ponta do lóbulo lateral da cauda 

O-TSUTSU - Pedúnculo caudal 

ERA - Brânquias 

ME - Olhos 

KUCHI - Boca 

LÂMINA D’ÁGUA
 

Arte: Rosana Ferreira

Vista superior e lateral do Ranchu

d’água). Aquários ou tanques

largos com ótima área superficial

serão muito positivos. Isso os

incentivará a nadar

horizontalmente; a natação

horizontal irá promover o

desenvolvimento de um

pedúnculo forte e,

consequentemente, nadadeiras

potencialmente simétricas.

Quando o Ranchu atinge 10 a 12

cm de comprimento de corpo,

podemos ajustar a profundidade

da água para 15 centímetros. À

medida que os peixes crescem

você pode continuar elevando a

profundidade. Com 15 cm de

comprimento é possível mantê-



los em 20 centímetros de profundidade, e

acima desse tamanho podemos mantê-los

na profundidade máxima para qualquer

tipo de Ranchu TVR, ou seja, uma coluna

d’água de 25 centímetros. Idealmente,

melhores resultados podem ser obtidos

quando o espaço proporcionado para o

desenvolvimento de cada exemplar fica

em torno de 1200 a 1400 cm². 
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O peixe basicamente será aquilo que ele

come, não é verdade? Existem vários

conceitos em relação à alimentação ideal

de nossos kinguios de raça, contudo o mais

eficiente protocolo que utilizamos até hoje

é pesar os peixes a cada dois meses,

alimentando diariamente com cerca de

2% do peso corporal do peixe.

Alimentamos várias vezes ao dia e a

quantidade de todos esses alimentos deve

ser igual a 2% do peso do peixe. Esse

protocolo garantirá Ranchus fortes e

prevenção da obesidade.

 ALIMENTAÇÃO
 As mudanças de água (trocas parciais)

são fundamentais para a saúde e

desenvolvimento de nossos Ranchus.

Um detalhe interessante que gostaria de

compartilhar é que a mudança de água

é diretamente proporcional ao

crescimento do corpo e inversamente

proporcional ao crescimento da cabeça.

Se você fizer trocas d'água mais

frequentes vai estimular o crescimento

do corpo. Por outro lado, menos trocas

de água ajudará no crescimento da

cabeça. 

MUDANÇAS DE ÁGUA

Fotos: Mario Barros

Entendendo melhor...

Após a troca parcial de água,

os Ranchus nadarão

ativamente nos primeiros dias.

A natação ativa exercitará os

músculos do corpo e obterá

um crescimento corporal. A

partir do terceiro dia após a

troca, a água fica rica em

nutrientes orgânicos e os

peixes irão nadar com menos

vigor. 
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A maior parte dos nutrientes se acumulará

no wen neste momento. Como criador ou

hobbysta, você deve ajustar quando fazer

a troca de água com base nas suas

necessidades: para o crescimento corporal

de seus peixes, faça mais trocas d'água, ou

potencialize a frequência do crescimento

da cabeça com menos trocas, sem no

entanto comprometer a qualidade da

água. Em nossa experiência esse

protocolo se aplica a todas as variedades

que possuam crescimento do wen.

Uma outra questão interessante é que

metionina é um aminoácido essencial que

otimiza o crescimento do wen em

Ranchus e outros kinguios que possuam

essa característica. A metionina é um dos

oito aminoácidos essenciais. Altos níveis

podem ser encontrados em ovos, farinha

de peixe integral, entre outros alimentos.

Referências:

Aquarium fish nutrition: Carl Strohmeyer

goldfishkeepers.com : John Parker

practicalfishkeeping.co.uk : Jeremy Gay 

Fotos: Mario Barros





Então uma bela manha você acorda e lá
estão seus kinguios numa correria
desvairada, como sempre acontece
quando uma fêmea está prestes a desovar.
Durante essa “corte”, se é que podemos
chamar isso de cortejar, os machos
perseguem as fêmeas até que essa
deposite seus ovos. Normalmente a fêmea
procura uma superfície conveniente para a
desova, plantas ou mops de reprodução
artificial são perfeitos para isso. Após a
escolha de seu lugar preferido, a fêmea
deposita seus ovos e em seguida os
machos os fertilizam. Logo após a desova é
imprescindível que os peixes adultos sejam
separados dos ovos, kinguios não são
peixes que zelam por sua cria e tão logo a
reprodução termine irão se deliciar com
essa iguaria sazonal. 

PÁGINA 13 ESPECIALBOLETIM SBK

Texto e fotos: Mario Barros
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Naupilos de Artêmia
Alimento perfeito para larvas e alevinos de Kinguio

Deixados em paz e mantidos em uma
temperatura entre 25 a 30 graus
centígrados, os ovos fertilizados irão eclodir
em cerca de três dias. Após a eclosão, as
larvas de kinguio não costumam se
movimentar muito, normalmente ficam ali
paradinhas e vão se alimentar dos
nutrientes de seu saco vitelino, um presente
da natureza repleto de nutrientes que irá
nutri-los pelas próximas vinte e quatro
horas. No dia seguinte essas larvas já estão
fortes o suficiente para nadar em busca de
seu próprio alimento e é nesse momento
que muitos aquaristas se perguntam qual a
melhor comida para eles.
Em minha experiência, já tive a
oportunidade de utilizar diversos tipos 

Embora não seja uma tarefa fácil encontrar cistos de armênia,

existem diversas marcas que comercializam o produto.

Os náuplios de artêmia são basicamente artêmias recém-eclodidas de seus

cistos (ovos). Uma fonte perfeita de proteínas, carotenóides e vitamina B. 



diferentes de alimentos. Já dei ração
esfarelada, gema de ovo cozido, verme
do vinagre, espirulina, náuplios de dáfnia,

ovos de artêmia desencapsulados,
alimentos comerciais para peixes recém-

nascidos como a Liquifry, entre outros.
Todos eles possuem suas vantagens e
desvantagens, porém nenhum deles, em
minha opinião, é melhor e mais confiável
do que náuplios de artêmia.

Os náuplios de artêmia são basicamente
artêmias recém-eclodidas de seus cistos
(ovos). Uma fonte perfeita de proteínas,
carotenóides e vitamina B. Além de seu
alto valor nutricional existem outras
vantagens em sua utilização. Primeiro,

eles são eclodidos em água salina e
devido a isso o risco de introduzir algum
patógeno à sua criação é muito baixo.

Outra vantagem é que após alimentar
seus alevinos, aqueles náuplios que não
foram comidos podem viver ainda por
cerca de oito horas mesmo com a
mudança na salinidade da água. Isso
significa que aquele alimento deixado de
lado não irá se decompor logo em
seguida, ao contrário, irá se manter fresco
e sua natação estimula os vorazes
peixinhos a se alimentar.
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Gema de ovo cozido, uma alternativa rica em proteínas, porém, polui

rapidamente a água do aquário.

Embora não seja tarefa fácil encontrar
cistos de artêmia em pequenas lojas de
aquarismo, um pouco de pesquisa e
investimento compensam pelos
resultados e isso é essencial para quem
busca o melhor para seus peixes. Cistos 
 das melhores marcas prometem uma
taxa de eclosão de 95%, o que pode
gerar cerca de 300.000 náuplios por
grama de cisto. Embora exista muita
promessa quanto a eficiência de seus
cistos, li recentemente em um artigo que
a maioria das marcas possui apenas
cerca de 40% de taxa de eclosão, mesmo
assim apenas poucos gramas são
necessárias para alimentar centenas de 

Alevinos de Ranchu

se alimentando de

náuplios de artêmia



A luz é outro fator importante na eclosão
dos ovos e muitas vezes deixada de lado
por “marinheiros de primeira viagem”. Os
cistos de artêmia possuem um açúcar
chamado trethalose e esse açúcar é
induzido pela luz a se transformar em
glicerol. Esse glicerol tem papel
higroscópico e vai permitir que a água
passe para dentro da membrana dos
cistos e assim dar início ao processo de
eclosão. Devido a isso a luz deve ser
mantida sobre sua cultura de artêmia
durante todo o tempo até a eclosão dos
ovos. Também durante todo esse tempo
o aerador deve ser mantido para
movimentá-los. 

larvas por dia. Claro que para isso
precisamos saber como eclodir esses
ovos, até porque a capa que cobre cada
cisto (a casca do ovo) pode ser fatal para
as pequenas larvas de Kinguio, isso é,

quando ingeridas podem se acumular e
obstruir o trato digestivo dos peixes.
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A incubadora dos ovos pode ser
facilmente construída com utilização de
garrafas plásticas e um pequeno
compressor de ar de aquário. Existem
diversos vídeos na internet que mostram
passo a passo como montar você mesmo.

Existem também modelos comerciais de
incubadoras, todas muito eficientes,
porém mais caras e fazem exatamente o
que as DIY irão fazer. 
Os ovos devem ser colocados em água, de
preferência com pH 8 ou acima, um pH
inferior irá impactar a quantidade de
cistos que irão eclodir. A artêmia é um
crustáceo resistente e, sendo assim, a
salinidade da água, em minha opinião,

não precisa seguir uma regra tão
específica. Costumo colocar cerca de uma
colher de sopa de sal por litro de água.

Esse sal pode ser o mesmo utilizado em
aquário marinho (especialmente se o pH
de sua água não for alcalino) ou qualquer
outro sal puro e sem aditivos. Também
não é necessário tratar a água com
condicionador. A temperatura possui um
papel importante nesse processo e vai ser
essencial para que se tenha um estoque
consistente de alimento para seus
filhotes. Mantenho minha incubadora em
um pequeno aquário com termostato
com temperatura de 28°C e os ovos
eclodem em cerca de vinte e quatro
horas.

A eclosão
 

A luz deve ser mantida sobre sua

cultura de artêmia durante todo

o tempo até a eclosão dos cistos



Após a eclosão, remova o aerador e
direcione um facho de luz apenas na parte
inferior da incubadeira, as cascas dos
cistos e os não eclodidos vão boiar e os
pequenos náuplios de artemia que são
naturalmente atraídos para a luz irão se
concentrar na parte de baixo, tornando
mais fácil remove-los sem detritos. Apos
alimentar os peixes o excesso de náuplios
pode ser mantido na geladeira na mesma
água em que eclodiram. Uma boa parte se
manterá viva por cerca de doze horas, seu
metabolismo irá cair devido a água fria e
eles ficarão praticamente inativos durante
esse tempo. Mantenha esse estoque de
alimento na geladeira por um máximo de
quarenta e oito horas.
Embora todo esse processo exija um certo
esforço por parte do aquarista e
investimento na compra dos cistos, o valor
nutricional, a baixa transmissão de
patógenos e a manutenção de qualidade
da água com certeza fazem dos náuplios
de artêmia o melhor alimento nessa fase
inicial e crucial da vida desses peixes.
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Apos alimentar os peixes o excesso de náuplios pode ser

mantido na geladeira na mesma água em que eclodiram

sbkinguios@yahoo.com

www.sbkinguios.com

CONTATO

O website da Sociedade Brasileira disponibiliza gratuitamente uma
lista com produtores de Kinguios no Brasil. Caso você também seja

um produtor entre em contato para que possamos incluir sua
empresa em nosso website.



https://linktr.ee/imperioaquarismo


Enriquecimento Ambiental 

e Bem-estar dos Peixes

 

O enriquecimento ambiental consiste em
procedimentos que alteram o ambiente
físico e/ou social de animais mantidos em
cativeiro com a finalidade de melhorar
sua qualidade de vida através de bem-

estar psicológico e físico.

Esse conceito surgiu nos anos de 1920
criado por Robert Yerkes e ganhou
popularidade nos anos de 1960-70.

Aplicado inicialmente em zoológicos
tinha por objetivo proporcionar bem-estar
aos animais silvestres ali mantidos,
permitindo a expressão de seu
comportamento natural ou próximo a ele.

Considerando-se os peixes, o
enriquecimento ambiental visa tornar o
ambiente interativo, oferecendo
estímulos sensoriais, sociais e cognitivos,
permitindo aos animais apresentarem
comportamento mais próximo ao natural.
Estudos realizados com Danio rerio
obtiveram resultados relacionados à
melhoria na fertilidade e aumento na
proliferação de neurônios, além de se
mostrar uma possibilidade para redução
do nível de estresse.

O enriquecimento ambiental ocorre
nos aspectos:
 - físico (utilização de substrato, troncos, 

pedras, tocas, folhiço, vegetação);

- alimentar (diferentes formas de 

apresentação do alimento, sabores,
textura, cor, caça, distribuição no
aquário/tanque);

- sensorial (temperatura e fotoperíodo e
suas variações ao longo do ano);

- social (manutenção de um grupo,

convivência com outras espécies).
Um ambiente rico em informações pode
estimular, por sua vez, o bem-estar dos
peixes. De modo geral, ‘bem-estar’ se
refere à qualidade de vida de um animal
– se ele tem boa saúde, se suas condições
física e psicológica são adequadas, e se
pode expressar seu comportamento
natural.
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Foto: Diego Marcondes Cruz
Texto: Solange Nalenvajko

Foto: Diego Marcondes Cruz



O bem-estar indica como o animal está
lidando com as condições em que vive.

“Um animal está em bom estado de bem-

estar (quando indicado por evidência
científica) se estiver saudável, confortável,
bem nutrido, seguro, for capaz de
expressar seu comportamento inato, e se
não está sofrendo com estados
desagradáveis, tais como dor, medo e
angústia.” (1)
O bem-estar de peixes pode ser avaliado
com relação a:

- saúde: as principais ameaças são
doenças, ferimentos e má nutrição. Sinais
positivos de saúde são o bom aspecto
físico, comportamento ativo (variável
conforme a espécie) e longevidade;

- estresse: a sujeição a agentes estressores
(físicos, químicos ou percepcionados)
intensos ou prolongados leva a quadros
de doença e até mesmo óbito. A
qualidade da água é um fator que
influencia diretamente o bem-estar dos
peixes. Temperatura, luminosidade, taxa
de oxigênio dissolvido, pH e compostos
nitrogenados influenciam diretamente a
saúde dos peixes;
- comportamento: o cativeiro,

principalmente quando o espaço é muito
limitado e oferece poucos estímulos,
pode gerar desvios comportamentais que
prejudicam o bem-estar.
Comportamentos atípicos (apatia,

agressividade ou medo) podem surgir,
por exemplo, pela falta de espaço, áreas
de abrigo, ausência de grupo, iluminação
forte ou por longo período.

Esse é um assunto que vem ganhando
relevância na piscicultura, pois contribui
para o aumento de produtividade e
lucratividade do setor. Os pontos
observados são a qualidade da água,

densidade de estocagem, dieta
balanceada conforme a fase de vida,

transporte e tempo de exposição ao ar, 
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sendo que manejos adequados tendem
a reduzir o estresse e as perdas
consequentes dele.

“O enriquecimento ambiental no cultivo
de peixes pode ser um modo de
minimizar o estresse causado pela
monotonia do ambiente, fazendo com
que os animais expressem de forma mais
significativa o seu potencial produtivo.”

(2)
(1)https://www.gov.br/agricultura/pt-
br/assuntos/producao-

animal/arquivos/Introduoarecomendaessobrebemestar
animal.pdf
(2) https://www.nutritime.com.br/site/wp-

content/uploads/2020/02/Artigo-326.pdf

Foto; Mario Barros

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/producao-animal/arquivos/Introduoarecomendaessobrebemestaranimal.pdf


Conheça

nosso

website  e

torne-se um

membro 

www.sbkinguios.com


