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Kinguio Pompom 
Japonês: Hanafusa, Hanabusa 

Inglês: Pom Pom 

Origem: China 
 
Buquês nasais (septos nasais tufados exagerados) são a marca registrada 
dessa variedade. Geralmente chamados de Hanafusa (Pom Pom), um peixinho 
Chinês nativo. Não se sabe exatamente como surgiu, porém alguns artigos 
sugerem que foi desenvolvido a partir de mutações no Lion Head (Cabeça de 
Leão). Existem basicamente duas variedades distintas de Pompom, porém, 
como possuem muitas similaridades essa ficha técnica será utilizada para as 
duas. Durante competição irão concorrer separadamente. 
Pompom Chinês: Não possui a nadadeira dorsal  
Pompom Japonês: Possui a nadadeira dorsal.  
 
Morfologia 
Possui corpo levemente arredondado de contornos suaves. A profundidade do 
corpo corresponde a aproximadamente 50% de seu comprimento (sem incluir 
as nadadeiras). Não possui corcunda e o contorno do seu dorso deve ser 
suave sem apresentar “lombadas” (protuberância) quando o peixe é observado 
lateralmente (Pompom chinês). Sua cabeça se destaca pela presença de 
buquês nasais (septos nasais tufados e exagerados). Idealmente tamanho os 
buquês não devem ser tão grandes que cheguem a prejudicar a locomoção 
peixe, além de possuírem tamanhos e formatos similares. A cabeça não 
apresenta wen ou qualquer outra estrutura extravagante com exceção das 
mencionadas. 
Nadadeiras 
Pompom Chinês: Não apresenta nadadeira dorsal ou qualquer vestígio dela.  
Pompom Japonês: Apresenta nadadeira dorsal 
Demais nadadeiras são iguais em ambas: Nadadeira caudal (NC) deve ser 
dupla e bifurcada, essa bifurcação pode compreender entre 50 – 100% quando 
observado por cima e possuir quatro pontas. Seus ápices levemente 
arredondados e bem espaçados que podem se estender até uma abertura 
horizontal. São aceitas como ideal para a variedade os tipos curta, media e 
longa que são julgadas igualmente em competição. Nadadeiras sensíveis tipo 
vel não se enquadram nos Standards da variedade. Suas outras nadadeiras 
anal (NA), peitoral (NP) e pélvica (NPV) são duplas, emparelhadas e 
compartilham o mesmo tamanho e ângulo o que dá ao peixe um balanço 
perfeito. Todos os lóbulos das nadadeiras devem ser suavemente 
arredondados. 
Coloração 
Nos grupos Calico 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.  
Grupo metálico: Pode apresentar cores únicas como vermelho, laranja, 
amarelo, azul, castanho, preto ou ser variado com as cores compreendendo 
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uma combinação de quaisquer dois ou mais de vermelho, laranja, amarelo, 
azul, castanho, preto ou prata / branco, apresentado num padrão agradável.  
 
Pompom Chinês / Pompom Japonês 

FORMATO DO CORPO NOTA % 

VISÃO SUPERIOR Corpo 5 - Buquês 20 – Nadadeiras 5 

VISÃO LATERAL Corpo 10 – Buquês 20 – nadadeira 10 

COLORAÇÃO A OU A + B 20 

COMPORTAMENTO 10 

Pompom Chinês 
Desenho técnico 
Ilustração Rosana Ferreira 

 


