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BEM-VINDOS A MAIS UMA
EDIÇÃO DE NOSSO
BOLETIM INFORMATIVO

Carotenoides na
coloração de kinguios

A coloração nos
peixes está
relacionada a
diversos fatores e
não apenas a 

beleza ou a genética do indivíduo.
Conheça os principais hormônios
que exercem importante papel na
pigmentação dos peixes.
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Mario Barros
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Dois mil e vinte com certeza ficará marcado para

sempre. Um ano em que uma pandemia global

aterrorizou nosso planeta ceifando vidas,

estremecendo economias e mudando

completamente a maneira como encaramos nosso

dia a dia. Toda nossa tecnologia e globalização,

orgulho de qualquer Homo sapiens, deu asas a esse

vírus que em poucos meses se espalhou, provando

que embora tenhamos colonizado e alterado o

planeta em que vivemos nada somos perante a

natureza e seus caprichos.

O termo QUARENTENA, tão utilizado em nosso

hobby e que já estava praticamente esquecido pela

sociedade moderna, foi posto em prática e

populações inteiras tiveram sua liberdade

restringida. Esse isolamento é prática ancestral, 

Sow virtual de
kinguios 2020

Bem-vindos a
terceira edição
de nosso Show
Virtual de
Kinguios. Uma 

competição que tem como
principal objetivo promover a
criação e desenvolvimento das
diversas variedades de Carassius
auratus no Brasil.

Turbatrix aceti
Nutrição somada a
manejo adequado,
fator genético,
ambiente propício
e horas de atenção 

Reconhecimento de
novas variedades

Um dos papéis de
associações e
grupos voltados à
criação animal é
direcionar a 

e estudo é a equação do sucesso.
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produção desses animais por
determinados caminhos,
buscando conhecer seus padrões,
desenhando “standards” e
descrevendo suas características.
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simples e eficaz que foi utilizada

amplamente durante diversos períodos

obscuros de nossa história. Devido a ela

seguimos em frente durante calamidades

como a Peste Bubônica, a Gripe Espanhola

e a Varíola, entre muitas outras, que por

pouco não aniquilaram completamente

nossa espécie. A quarentena, quando bem

realizada, permite através do isolamento

de indivíduos doentes e dos possíveis

portadores de algum patógeno, que o vírus

que necessita de um hospedeiro não se

espalhe por toda uma população.

Aquaristas experientes conhecem muito

bem os benefícios de quarentenar peixes

novos por um determinado período de

tempo antes de introduzi-los em seu

sistema principal. São muitas as pragas

com que temos que lidar nesse hobby. Só

para citar algumas temos o Íctio

(Ichthyophthirius multifiliis), Velvet

 (Oodinium sp.) , Flukes (Gyrodactylus sp. e

Dactylogyrus sp.), Septicemia (Piscine

novirhabdovirus) e uma série de outras,

facilmente preveníveis quando o aquarista

possui um protocolo rígido de quarentena.

Embora a maioria dessas doenças possua

tratamento, os patógenos estão cada vez

mais fortes e resistentes e mesmo

dosagens maiores de medicamentos antes

eficazes muitas vezes são inúteis. Os

termos super bactéria ou super vírus são

infelizmente cada vez mais comuns. Sendo

assim, impedir que uma doença infecciosa 

se espalhe é a maneira

mais eficaz de

combatê-la.

Essa preocupação com

a introdução de pragas

em nosso estoque

nacional de peixes

gerou uma barreira

sanitária que culminou

na proibição da

importação de

Ciprinidae (família que

engloba kinguios e 

carpas) devido ao Herpervirus 2 (CyHV2)

por mais de uma década. Apenas

recentemente novos exemplares

voltaram a ser importados para o Brasil

com a condição de quarentena e

comprovação de saúde antes de serem

liberados no mercado nacional. Embora

todo esse trâmite em um país burocrático 

Foto: Mario Barros



O boletim Informativo da SBK tem como

meta aproximar nossos membros e

promover a disseminação de

conhecimento sobre kinguios. Acreditamos

na importância do fortalecimento de nossa

comunidade e gostaríamos de sua

participação. Caso queiram escrever algum

artigo para a revista ficaremos felizes em

publica-lo. Esse texto pode ser uma

descrição de sua criação, suas metas dentro

do hobby, os problemas e soluções que

encontraram para lidar com os diversos

contratempos que esse hobby nos impõe. 

Em suma, para tornar essa revista cada vez

mais interessante contamos com sua

colaboração, porque todas essas diferentes

experiências, erros e acertos só têm a

contribuir com nosso aprendizado. Os

textos devem ser enviados para

sbkinguios@yahoo.com Agradecemos a

colaboração de todos.

O Show Virtual de Kinguios promovido

pela SBK já faz parte do calendário de

muitos aficionados por kinguios no Brasil e

representa uma oportunidade única de ter

seus peixes preferidos julgados por uma

equipe imparcial composta por membros

da sociedade. Assim como na última

edição, teremos a participação do

presidente da Goldfish Society of Great

Britain (Sociedade Britânica de Kinguios)

Mr. Andy Green, fazendo a escolha do Best

in the Show, além do premio Best In the

Show Voto Popular, que é feito através de

nosso website. O show virtual possibilita

uma oportunidade única para que

membros de todo o Brasil possam

participar. Mais informação sobre

inscrições, envio de material e premiações

na página 17.

como o nosso seja desanimador para

muitos importadores e encareça o produto

final, é de extrema importância. Com

certeza em breve nosso estoque, com

genética revitalizada, e a persistência e

tenacidade dos produtores brasileiros será

exemplo de qualidade para o mundo

inteiro.

PARTICIPE, A
SBK PRECISA
DE VOCÊ

SVK SHOW
VIRTUAL DE
KINGUIOS
2020
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A coloração nos peixes está relacionada a

diversos fatores, e não apenas a sua

beleza ou a genética do indivíduo. Alguns

peixes utilizam a coloração como forma

de mimetismo, ou também pela escolha

do parceiro no ato da reprodução, ou

ainda pode ser utilizada como forma de

comunicação entre animais da mesma

espécie. A mudança na coloração dos

peixes pode acontecer de duas formas:

Forma Fisiológica: baseia-se  na 

 migração  dos  pigmentos  dentro das 

 células  denominadas  cromatóforos.  Isto

ocorre geralmente em situações de stress

e o sistema responsável por esse tipo de

mudança de coloração é o neuro-

endócrino.

Forma Morfológica: caracterizada por

uma mudança na coloração de forma

mais duradoura, como por exemplo a

adaptação a coloração do fundo mais

claro ou escuro do ambiente.

O sistema responsável por essetipo de

mudança de coloração é também o

neuro-endócrino. Os cromatóforos são as

células potentes e migratórias

especializadas em promovera coloração

nos peixes. Existem 3 tipos importantes e

bem definidos de cromatóforos:

Cromatóforos melanóforos:

Responsável por fixar as cores preto e

marrom.
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FONTES DE CAROTENOIDES NATURAIS 
NA COLORAÇÃO DE KINGUIOS

Fernando Quinto, Med.Vet
Foto: Marcus Paulussi

Cromatóforos eritróforos: responsável pela

fixação da coloração vermelha nos peixes.

Foto:Fernanda Akiko



Cromatóforos xantóforos: responsável pela

coloração amarelada ao preto, fazendo surgir o

tom marrom nos peixes.

Utilização prática de pigmentos  na dieta

dos peixes

Os peixes não sintetizam pigmentos de

coloração, portanto isso deve ser associado a

sua dieta.Os pigmentos mais importantes são 

os Carotenoides, que podem ter origem

animal  (krill, lagostim, farinha de

camarão) ou  vegetal, como leveduras

(Phafia rhodozyma), extrato de pimenta

vermelha, algas (Haematococus pluviallis,

Clorella), milho.

Os Tipos de carotenoides mais

importantes são:

Astaxantina (vermelho)

Luteína (amarelo esverdeado)

Zeaxantina (amarelo alaranjado)

Zeaxantina (amarelo alaranjado)

Caroteno (alaranjado)

Cantaxantina (alaranjado)

A absorção destes pigmentos dependem:

-da espécie de peixe,

-da idade do peixe,

-do estado fisiológico do peixe,

-do meio ambiente e

-do tipo de alimento oferecido.

O  pigmento  mais  utilizado  na  aquicultura 

 é  a Astaxantina,  ela tem  ação  mais  eficaz  

na  pele  do  peixe, diferentemente da

Cantaxantina, que tem uma ação mais

eficaz na coloração da musculatura do peixe.

PÁGINA 06 COLORAÇÃOBOLETIM SBK

Foto: Sitio Goldfish-Antônio Sakae

Foto:José Roberto Cerqueira

Principais hormônios que exercem importante papel na pigmentação dos peixes



O Brasil é conhecido mundialmente como

celeiro das espécies de aquariofilia. Estamos

em segundo lugar no ranking de

movimentação financeira do segmento pet,

empregando mais que o segmento

automobilístico. 

O mercado movimentado pela piscicultura

de água doce compreende 85%, enquanto o

de água salgada, em expansão, 15%. Dessa

porcentagem de 85% podemos dizer que

45% referem-se a peixes de água fria

Carassius auratus e Cyprinus carpio, nossos

kinguios e carpas, enquanto os demais 55%

referem-se aos peixes tropicais.

Em São Paulo temos grande parte da

produção de carpas (Nishikigois), bem como

organizações alinhadas a associações

mundiais visando a promoção de eventos

competitivos, manutenção da genética das

linhagens, aprimoramento das técnicas de

reprodução e reconhecimento de seus
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MUDANÇAS, OS NOVOS CAMINHOS DA
AQUICULTURA ORNAMENTAL NO BRASIL.
Marcus Paulussi

produtores, no entanto, esse é assunto

para um próximo texto.
foto: Hemann Neto

Atualmente em nosso país, estima-se que

tenhamos cerca de 4000 produtores de

peixes ornamentais, embora boa parte

encontre-se na clandestinidade devido as             

dificuldades burocráticas vigentes e

prazo demasiado longo para se tornar

criador legalizado.   

Estima-se que São Paulo possua cerca de

Foto: Hermann Neto



0,89 milhão de aquários, englobando em

média 60% do mercado nacional de

aquicultura ornamental, incluindo, além

de peixes, espécies aquáticas ou semi-

aquáticas criadas em aquários e

aquaterrários como moluscos e

invertebrados, crustáceos, alguns insetos,

anfíbios, répteis e plantas. Apesar de todo

esse potencial, o Brasil ocupa o 13º lugar

no mercado de exportação e o 52º lugar

no mercado de importação (dado

desatualizado).

Vemos que há espaço e muito material

para o desenvolvimento do segmento no

Brasil e seu reconhecimento no mundo,

mesmo em meio a uma situação de

pandemia como a que vivemos hoje. Há

muitas possibilidades de crescimento,

porém se faz cada vez mais necessário o

conhecimento técnico, com treinamento,

incentivo a estudos nos mais variados

ramos da aquicultura ornamental, mais

publicações e formação de grupos com o

intuito de trabalhar com espécies, raças

ou exemplares em específico.

Esse é o papel das associações, que devem

averiguar o que temos aqui e direcionar

caminhos para algo de peso mundial,

principalmente conhecendo o que é feito

nos países de origem das espécies

abordadas. Assim, o interesse em crescer se

torna algo comum que muitos buscarão.

Fora a parte técnica e social da

acessibilidade, temos que pensar também

na parte política, burocrática, nos

meios de proteção das espécies de vida livre

e nas formas de trabalhar com elas

em ambiente controlado. Nesse ponto,

grupos que debatem os mais variados

assuntos incluindo a liberação de espécies

coletadas na natureza, a liberação e

incentivo de produção em ambiente

controlado dessas e outras espécies, leis que

flexibilizem a legalização destes produtores,

a liberação de importação de determinadas

espécies e também a exportação, o

transporte desses animais, enfim uma

infinidade de pontos que devem ser vistos e

organizados para que nosso país possa se
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desenvolver e ser reconhecido no

segmento.

Podemos pontuar alguns acontecimentos

recentes que levam a um desenvolvimento

importante da aquicultura ornamental

brasileira.

Por volta de agosto de 2019, tivemos a

liberação da importação de Carassius

auratus e Cyprinus carpio, cuja

importação estava proibida há mais de 20

anos, como também a importação de

crustáceos e moluscos. Isso foi possível

graças a uma ação conjunta da ABLA –

Associação Brasileira de Lojistas de

Aquariofilia junto à Secretaria de Defesa

Animal. Este é um ponto muito 

importante para a renovação do material  

genético do plantel nacional que se

encontrava estagnado, o que levou

produtores a abandonar a produção de

kinguios, enquanto outros que se

mantinham ou seguiram pela produção

em escala sem um controle rígido de

qualidade, faziam-no como um trabalho 
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de formiguinha na apuração de seus

peixes, buscando padrões de maior

qualidade.

Já em 2020, tivemos a publicação da

Instrução Normativa SAP nº 10, de 17 de

abril de 2020, estabelecendo normas e

critérios para a comercialização de

espécies de âmbito ornamental, onde

devemos citar a definição da nota fiscal

eletrônica como único documento de

origem usado para o transporte, trânsito

de organismos aquáticos para fins de

ornamentação e aquariofilia, ação que

antes se fazia necessário o GTpon.

Esse ponto facilitará o trabalho de

pequenas produções familiares, que

vivem da criação de peixes ou outros

organismos aquáticos, da venda de sua

produção, sendo que a nota fiscal

eletrônica pode ser feita pelo próprio

produtor.

Ainda na normativa temos a equiparação

do modelo de política de ordenamento

pesqueiro ornamental ao modelo 

AQUACULTURA

alimentar. Desta forma,

temos um modelo

unificado que segue as

regras de pesca de uma

lista negativa, na qual

somente as espécies

com risco de extinção

não podem ser

coletadas, a não ser em

períodos programados

de liberação.

Vemos então a 

Foto: Antônio Sakae



SVK 2020

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

possibilidade de trabalharmos com muitas

outras espécies e de posse do

conhecimento necessário para manter e

reproduzir muitas delas podemos

contribuir para a diminuição da coleta em

vida livre, o que certamente minimizará o

peso sobre algumas espécies muito

procuradas no mercado. Esses feitos

somados ao trabalho das associações 

específicas e associações mistas, nos

http://institutopetbrasil.com/imprensa/pode-destravar-aquariofilia-no-brasil/
https://search.proquest.com/openview/792914537ebe9515281706829d6e4db0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=34915
acessado em 10/09/2020
Espécies ornamentais marinhas: coleta, cultura e conservação Cato, J.C. (ed.) Brown, C.L. (ed.)
http://panoramadaaquicultura.com/paginas/Revistas/157/Ornamental157.asp
https://www.aquaa3.com.br/brasil-permitira-a-criacao-de-quase-2-mil-especies-de-peixes-ornamentais/
http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1279825/
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/aquaculture/sect_study_brazil.pdf

levam a crer que algo vem acontecendo e

que temos pessoas empenhadas em

fazer as melhorias.

Muito ainda deve ser feito, porém vemos

caminhos com muitas possibilidades

para esse desenvolvimento equilibrado

entre homem e meio ambiente tão

buscado pelos hobbystas de hoje e dos

que transformam esse hobby em

profissão.

Abertura das inscrições: 05/10/2020
Encerramento das inscrições: 20/10/2020

WWW.SBKINGUIOS.COM
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SHOW VIRTUAL DE KINGUIOS

APOIO



O aquarismo encanta e envolve muitas

pessoas que buscam estarem mais

próximas da natureza. Muitas dessas

pessoas acabam se tornando um pouco

“cientistas” quando aprendem, às vezes

de forma acidental, como é prazeroso

reproduzir seus peixes e levar os

alevinos à forma adulta e isso leva essas

pessoas a estudar e buscar

conhecimentos para melhorar a

qualidade de vida de seus peixes ao

reproduzi-los. Nesse ponto as

associações se tornam necessárias para

ver quais caminhos devem tomar em

seus projetos, sejam eles amadores ou

profissionais, quando se busca

qualidade e definição de linhagens

dentro do esperado para a

espécie criada.  Com o tempo e

conhecimento a vontade de criar

algo novo vem à tona. Vemos isso com

poecilídeos como guppys, molinesias,

espadas, com ciclídeos como discos e

bandeiras, e com nossos kinguios não

podia

ser diferente.  Nesse ponto, tentativas

incansáveis são feitas temporada após

temporada de reprodução,

sistematicamente, buscando algo

próximo ao idealizado por esse agora 

 aquicultor.

Outro ponto que não podemos deixar de

comentar é que o mercado está sempre

buscando novidades como formato de corpo,

apêndices modificados, cores, e assim novas

variedades são criadas. Porém, isso não pode

ser a única regra no desenvolvimento de

novas variedades e mutações, pois é preciso

pensar na qualidade de vida desses

peixes, nado, alimentação, necessidades

reprodutivas.

Não podemos pensar que qualquer mutação

será vista como nova variedade, pois esse é

um trabalho que demora anos até que as

características desejadas estejam fixadas,

geração após geração.

Hoje a Sociedade de Brasileira de Kinguios —

SBK tem o papel de ajudar aquicultores

brasileiros e do mundo a direcionar suas

produções e assim sendo levar

reconhecimento aos kinguios com linhagens

definidas e conhecimento ao público de

quais caminhos pode seguir.
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Dragon ball

KINGUIOS

Um dos papéis de associações e grupos voltados à criação animal é direcionar a

produção desses animais por determinados caminhos, buscando conhecer seus

padrões, desenhando “standards” e descrevendo suas características.

RECONHECIMENTO DE NOVAS VARIEDADES

Foto: Wee YapMarcus Paulussi



A SBK reconhece duas novas variedades,

uma já descrita em um artigo anterior, os        

 “Dragon ball”, desenvolvidos em

Singapura pelo aquicultor Wee Yap, ao

longo de mais de dez anos. São peixes que

carregam o corpo característico dos

Pérolas com mutação ocular dos

Demekins, apresentando desenvolvimento

epitelial em suas narinas como os Pom

pom, mas menores, e coroa como os

Hamanishiki, e seu padrão de caudas

curtas a no máximo médias são

incentivadas na seleção.

No Brasil, peixes com ausência da coroa e

dos apêndices nasais são aceitos sem

perder pontuação.

O evento que contou com
dezenas de palestrantes
e conbidados é um dos

principais na categoria e
cresce a cada ano 
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Dragon ball

Arte: Rosana Ferreira



Desenvolvidos na China, ganharam apreço
pelos entusiastas e o mundo. Apresentam
as características corporais dos Orandas e
podem aparecer com todos as
categorias de cabeça descritas no artigo
WEN em nossa página na “web”.  Podem
apresentar caudas tipo “rosetail”,
“frangtail”, entre outras, e todas as cores.
Apresentam a mutação ocular dos
Demekins bem desenvolvida e aparente
protegida pelo wen, todas as
características que merecem e devem ser
trabalhadas e selecionadas.
Suas fichas técnicas já estão em nossa
seção Variedades e Fichas Técnicas.
Esperamos ver  esses lindos gordos nos
próximos Shows.
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Fotos: Frenanda Akiko
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Demeoranda

Arte: Rosana Ferreira



Hoje veremos outra doença que pode
trazer o caos em nossos aquários, doença
que normalmente conhecemos como
tuberculose, muitas vezes conhecida
como doença da barriga seca, devido a
seu principal sintoma.

Antes do mais o termo tuberculose não
deve ser aplicado nunca a peixes, visto
que a bactéria que afeta mamíferos em
geral não será a mesma que contamina
nossos animais aquáticos. No caso o
termo a usar deveria ser Micobacteriose.

Este nome advém da bactéria
Mycobacterium marinum, que provoca a
doença nos peixes e que efetivamente se
pode passar aos humanos normalmente
sob a forma de micoses ou pequenas
ulcerações na pele. 

Infelizmente e devido a muita falta de
investigação na área ainda hoje é uma
doença com escassos meios de combate,

em que o tratamento é realmente muito
difícil e praticamente impossível de
curar. Foi relatada pela primeira vez em
1863 por Vilemin e tem sido largamente
difundida pelos sistemas ornamentais e
de corte onde a falta de uma quarentena
eficaz e algum descuido na qualidade
água são apontados como principais
fatores para este desenvolvimento.
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Ela é de difícil diagnóstico precoce, mas
em seu estado mais avançado torna-se
facilmente reconhecida pela barriga
seca, perda de apetite, destruição das
nadadeiras, deformação da coluna e
nado desorientado. Estes são sintomas
que os seus portadores apresentam. No
caso de nossos kinguios, principalmente
os fancy, são visíveis esses sintomas por
se tratar de peixes com corpo mais
arredondado.

Referências.
ABERNETHY,

C. S. e LUND, J. E. 1978 Mycobacteriosis in mountain whitefish (Prosopium
williamsoni) from the
Yakima river, Washington. Journal of Wildlife Diseases.
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J. M. E SOMMER, C. V. 1981 In vivo cell mediated immune response to M.

tuberculosis and M. salmoniphilum in raimbow trout (Salmo gairdneri).
Developmental
and Comparative Immunology.

TUBERCULOSE EM PEIXES
Sérgio Monteiro

Foto: Anna Nogueira



consumo,  levou  a  tornar  a  detecção em 

 análise laboratorial ferramenta para
contestação de compra desse produto. O
Turbatrix  aceti vive  muito  bem  em  meio
a  variações  de acidez  e  alcalinidade
tolerando e sobrevivendo  em um intervalo
de pH de  2 a 11. Atinge cerca  de 2mm e
sobrevive por um longo   período em   água,

nadando ativamente   pela coluna  d’água  

 sem   se   alimentar   ou reproduzir.   Dessa   

forma   não produzem   dejetos   que
influam  na  qualidade  da  água,  ponto 

 esse que os  tornam alimentos atrativos    às    
larvas de  peixes que  são estimuladas a 

 caça-los,  além  da  alta  disponibilidade  de
vermes para as larvas.
Esses nematoides são de baixa
digestibilidade, parte pelo seu formato e
espessura e também pelo movimento, que
facilita sua passagem pelo trato 

Grande  parte  de  uma  criação  se 

 baseia  em  nutrição: o  que  dou  a  meus  
animais  para  comer tem  um  peso 

 relevante  na definição da  qualidade 

 desses  animais e isso  em  todas  as  suas
ações,  como  desenvolvimento  corporal 
 de  apêndices  e  características, 
 coloração,  energia  e vitalidade. Nutrição
somada a manejo adequado, fator
genético, ambiente propício e horas de
atenção e estudo é a equação do sucesso.

Veja que tudo está interligado e que não
é indicado pular etapas ou tomar atalhos,
pois muito podemos perder nessas
decisões. Hoje vamos falar de um micro-

organismo muito interessante e de
grande valia na produção de nossos
peixes.
O Turbatrix aceti é um nematoide

fusiforme do filo Nematoda, família
Panagrolaimidae, também chamado  de
Anguillula aceti ou  verme do  vinagre.

São nematoides de vida livre, encontrados
no solo, que se   alimentam   de micro-

organismos   como acetobacter,  um  

 gênero   de   bactérias   do ácido acético
que tem a habilidade de transformar
etanol em ácido acético em  uma  ação 

 aeróbia, ou  seja, que precisa de ar. De
acordo com a literatura, foram
descobertos por Pierre Borelpor volta do
século XVII. São utilizados na produção do
vinagre, levados a locais de fabricação por
pequenas moscas do gênero Drosophila,

atraídas pelo cheiro do ácido acético. Um  

fato  interessante  é  que  após  um 

 ocorrido  em  produções  de  vinagre  em  

Pernambuco, Brasil, levando a perda total
de lotes de vinagre que iriam para  o 
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TURBATRIX ACETI, A NUTRIÇÃO
QUE VEIO DOS “BARRIS DE VINAGRE”



gastrointestinal. Outra parte é devida a
sua tolerância a muitos tipos de solventes
e ácidos, pois possuem proteção dérmica
aos níveis alterados de pH em que vivem, o
que lhes confere proteção a diversas
enzimas digestivas.
Um ponto negativo é que o verme do
vinagre não deve ser usado como única
fonte de nutrição, mas sim ofertado junto
a outros microorganismos. Estudos
pontuam a possibilidade de usar o
Turbatrix aceti como vetor de ácidos
graxos, com a técnica de enriquecimento
das colônias antes de ofertá-los às larvas. O
enriquecimento a base de ácidos graxos
poliinsaturados ômega 3 (PUFA), DHA e
EPA aumentaram a taxa de sobrevida das
larvas e seu desenvolvimento.

Os PUFA ou ácidos graxos poli-insaturados,
ômega 3, não são sintetizados pelo
organismo, o indivíduo deve ter sua fonte
de forma exógena (pela alimentação ou
suplementação). São divididos em ácido
eicosapentaenoico (EPA), ácido alfa
linolênico (ALA) e ácido docosahexaenoico
(DHA). Os EPA potencializam a ação anti-
inflamatória geral, já o DHA tem ação
direcionada à preservação dos olhos e
sistema nervoso central, tendo potencial
antioxidante e auxilia na saúde dos
tecidos.
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É visto também que o
Turbatrix aceti chega a ter
até o dobro de ácidos graxos
encontrados em nauplios de
artêmia salina, o que
somado ao efeito de carrear
mais ácidos graxos como
vetor, torna-se uma ótima
opção de nutrição para
nossas larvas. Por serem
muito pequenos (cerca
de 2 mm), no caso dos
kinguios o verme do vinagre
é mais indicado para larvas
com até cerca de seis dias 

após o início do nado livre.

Importante comentar também que o
Turbatrix aceti não parasita o organismo
humano, pois não tolera a temperatura
corporal, nem o PH gástrico humano.

Acredito que já entendemos a importância
da variabilidade na alimentação de nossos
peixes, o quanto a alimentação com micro-

organismos vivos é vantajosa e que o verme
do vinagre é uma boa opção de alimento
para nossos peixes na primeira fase de vida,

junto a outros microorganismos como os
nauplios de artêmia salina.

Em uma segunda parte dessa matéria,

vamos comentar sobre algumas técnicas e
cuidados para manter culturas desse
nematoide, sobre o enriquecimento e
formas de coleta, para serem ofertados a
nossos peixes.

Referências.
https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/revista-do-instituto-

adolfo-lutz/13-(1953)-1- 2/algumas-observacoes-sobre-a-vida-do-
nematoide-do-vinagre---turbatrix-a/

http://nematologia.com.br/index.php?page=noticia2&id=2729
http://aquarioland2000.tripod.com/verme_de_vinagre.htm

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/cultivando-nematelmintos-naopatogenicos.htm

Fatty acid composition of Turbatrix aceti and its use in feeding
regimes of

Coregonus maraena (Bloch, 1779): is it really a suitable alternative
to Artemia nauplii?

Effect of-Tocopherol and Culture Method on
Reproduction of Turbatrix oceti.



Bem-vindos a terceira edição de nosso
Show Virtual de Kinguios. Uma competição
que tem como principal objetivo promover a
criação e desenvolvimento das diversas
variedades de Carassius auratus no Brasil e
proporcionar a nossos membros em todo o
país a oportunidade de participar com seus
peixes de uma competição imparcial.
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SVK 2020  
Bem-vindos à terceira edição de nosso

Show Virtual de Kinguios.

SVK 2020 
 Regulamento

Normas gerais

•  A inscrição é gratuita e apenas para membros da SBK.
•  Cada membro poderá inscrever dois peixes. 
•   A inscrição deverá ser realizada diretamente no site da SBK através do
preenchimento do formulário apropriado e dentro do prazo previsto.
•  Os participantes devem ter em mãos o número de registro de seu peixe
disponibilizado pela SBK.
•  Apenas poderão participar kinguios que se encontram no Brasil.
•  Vídeo e fotos enviados pelos inscritos devem estar em concordância com as regras
da competição ou o mesmo será desclassificado.
•  Essa competição é apenas para peixes adultos com comprimento de corpo acima
de oito centímetros para variedades alongadas (como o comum, cometa, shubunkin)
e cinco centímetros para variedades Fancy de morfologia oval ou circular (como
ryukins, orandas, ranchus, etc).
•  Membros inscritos na competição
estarão automaticamente dando permissão para divulgação das imagens e dados
fornecidos nos meios de comunicação da Sociedade Brasileira de Kinguios SBK.
•  Todos os participantes terão a foto de seu peixe divulgada no site da SBK e no site
serão julgados através das fotos pelos outros membros para a categoria
popularidade. 



• O primeiro colocado em cada categoria terá foto e vídeo de seu peixe no site da
SBK.
• O primeiro colocado em cada categoria terá a foto de seu peixe divulgada no
Boletim Informativo SBK.
• A premiação será enviada na semana seguinte à divulgação dos resultados. Não
nos responsabilizamos pela data da entrega, isso será de acordo com a logística dos
correios. A SBK não se responsabiliza por falhas na entrega dos correios.
• Qualquer alteração nas regras da competição ou cronograma será divulgada até
dia 01 de Outubro de 2020 na seção Membros no site da SBK.
• A participação no Show Virtual de Kinguios é exclusiva para maiores de 18 anos.
Menores de idade membros da SBK podem participar representados por um adulto.
 

Cronograma

Abertura das inscrições: 05/10/2020
Encerramento das inscrições: 20/10/2020 
Esse ano a SBK terá uma nova forma de confirmação da inscrição. Será liberada no
site uma lista dos inscritos, sendo a mesma atualizada até o dia 05/11/2020. Os
inscritos têm três dias para recorrer de qualquer eventual problema, até 08/11/2020.
Prazo para envio de fotos e link para o vídeo: 20/11/2020.
Participantes que não enviarem material serão automaticamente desclassificados.
Divulgação dos resultados: 10/12/2020 (com divulgação no último boletim
informativo online da SBK do ano de 2020 e atualização no site da SBK).
A votação popular para Melhor do Show inicia-se após a divulgação dos resultados
em data a ser definida.

Premiação

Cada categoria terá as seguintes premiações:
Primeiro Lugar: medalha, certificado de colocação e grade digital.
Segundo Lugar: certificado de colocação e grade digital.
Terceiro Lugar: certificado de colocação e grade digital.

Entre os primeiros lugares de todas as categorias, teremos as seguintes premiações.
Melhor do Show, segundo voto popular: troféu, brindes de empresas parceiras.
Melhor do Show, segundo voto da Goldfish Society of Great Britain: troféu, brindes
de empresas parceiras.
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Inscrição

Cada membro poderá inscrever até dois peixes no Show Virtual de Kinguios 2020.
Preencher formulário para o Show (disponível no dia da abertura das inscrições) até
a data limite mencionada. Cada inscrito receberá um número de registro que deve
ser fixado no aquário do peixe competidor, sendo que o mesmo deve permanecer
visível tanto no vídeo como nas fotos enviadas.
 Após o recebimento do número de inscrição o participante terá até o dia
20/11/2020 para enviar fotos e link para o vídeo de seu peixe.
 
Fotos

Obrigatoriamente uma foto lateral e uma superior do peixe com boa visualização, a
foto será objeto primário de votação para a categoria POPULARIDADE julgada em
votação aberta. As fotos devem mostrar o número de inscrição do peixe.
Fotos adicionais e complementares ficam a critério do inscrito, sendo aceitas até
duas fotos extras.
O tamanho do arquivo digital não poderá exceder 15MB por foto.
O devido enquadramento das fotos é de responsabilidade do participante.
As fotos devem ser submetidas sem nome, assinatura ou qualquer marca que
identifique o autor ou sua origem. Devem constar apenas o número da inscrição,
régua e o peixe, sob pena de desclassificação da inscrição.
Fotos em baixa resolução que dificultem o julgamento podem desclassificar o
participante automaticamente, uma vez que a foto é um meio de avaliação crítico.
Efeitos de editores de imagens são permitidos, desde que não modifiquem o teor
verdadeiro da foto. Ajustes serão tolerados se usados com moderação. Caso os
jurados necessitem para efeito de comprovação, é prudente o participante possuir a
imagem original.
Manipulação de foto que altere substancialmente a qualidade da imagem terá como
pena a desqualificação do inscrito.
É necessária uma foto do participante ao lado do aquário contendo o peixe inscrito
como comprovante de que o peixe é seu. Esta foto não será publicada em nossas
mídias sociais sem que exista solicitação prévia e autorização do membro.

Vídeo

O vídeo deve conter no máximo 120 segundos (dois minutos), sendo metade do
tempo para visão lateral (deve constar os dois lados do peixe) e a outra metade para
a visão superior.
Todos os participantes devem observar a demonstração “vídeo demonstrativo de
peixe SBK” e ater-se aos itens necessários (aquário, bacia, régua e número de
inscrição) e quais estruturas devem ser destacadas.
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O vídeo deve ter boa definição. Vídeo em baixa resolução, que dificulte o
julgamento, pode desclassificar o participante automaticamente uma vez que é um
meio de avaliação crítico dos juízes.
Efeitos de editores são permitidos, desde que não modifiquem o teor verdadeiro.
Ajustes serão tolerados se usados com moderação. Caso os jurados necessitem para
efeito de comprovação, é prudente o participante possuir o vídeo original.
O vídeo pode ser feito com qualquer equipamento que permita boa qualidade de
imagem. 
O vídeo deve ser postado na conta do youtube do participante para que os juízes
possam acessar e avaliar o peixe. Nos comentários do vídeo o juiz pode indicar se
seu peixe já foi avaliado e se a qualidade do vídeo é aceitável.

Apoio

Edição: Mário Barros
Revisão: Solange Nalenvajko

sbkinguios@yahoo.com

www.sbkinguios.com

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

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



Conheça nosso

website  e torne-se

um membro 

www.sbkinguios.com


