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Embora seja uma variedade relativamente comum de kinguio e normalmente disponível 

nas lojas de aquário, encontrar um kinguio Cometa de alta qualidade não é tarefa fácil. 

Morfologia 

O kinguio Cometa é um peixe de corpo alongado e a profundidade de seu corpo quando 

observado lateralmente representa 35% do comprimento do corpo (sem incluir as 

nadadeiras). Seu corpo possui uma curvatura suave sem presença de corcunda. Sua 

cabeça é simples e não apresenta wen, assim como nenhuma característica extravagante 

nas narinas ou olhos. 

Nadadeiras 

As nadadeiras caudal (NC), dorsal (ND) e anal (NA) são simples (nadadeira única).  

Nadadeira caudal. O comprimento que deve corresponder a 75% do comprimento do 

corpo e possuir duas pontas com uma bifurcação profunda que constitui 80% do 

comprimento da nadadeira. Seus ápices são ligeiramente pontiagudos (assim como 

todas as outras nadadeiras) e abertura em ângulo de aproximadamente 80 graus, cerca 

de três vezes o tamanho da profundidade do corpo quando observado lateralmente (de 

ponta a ponta).  

Outras nadadeiras. As nadadeiras peitorais (NP) e pélvicas (NPV) formam pares 

idênticos em ângulo e tamanho, possibilitando ao exemplar um balanço perfeito. 

Idealmente as nadadeiras não devem apresentar nenhuma dobra. 

Coloração 

O grupo metálico pode possuir apenas uma cor (vermelho, laranja, amarelo, azul, 

marrom ou preto) ou ser variado (qualquer combinação de vermelho, laranja, amarelo, 

azul, marrom, preto e branco) em um padrão agradável de preferência semelhante em 

cada lado. Peixes de qualidade terão alta intensidade de cor e brilho metálico 

estendendo-se até as barbatanas. 

Nos grupos cálico e matt: a coloração ideal deve ser predominantemente azul (25%) 

intercalada com manchas de violeta, vermelho / laranja, marrom e amarelo e salpicado 

com preto. Os peixes cálicos apresentam uma ou mais escamas metálicas e os matt total 

ausência de escamas metálicas, que é o que os caracterizam.  

Ideal e competição 

 A profundidade do corpo é de aproximadamente 35% do comprimento. 

 Nadadeira caudal única, profundamente bifurcada e com lóbulos pontiagudos 

bem espalhados. A borda deve idealmente ter 75% do comprimento do corpo. 

 Nadadeiras dorsal e anal únicas; nadadeiras peitorais e pélvicas emparelhadas e 
extremidades com aparência pontiaguda. 

 Pelo menos 25% do corpo é azul em peixe cálico. 
FORMATO DO CORPO NOTA % 

VISÃO SUPERIOR 5 

VISÃO LATERAL 20 

NADADEIRA CAUDAL 25 

OUTRAS NADADEIRAS 10 

COLORAÇÃO A OU A + B 30 

COMPORTAMENTO 10 
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