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Celestial 
Inglês: Celestial Goldfish 
Japonês: Choutengan 

Origem: China 
 
Diferentes variedades de kinguio são separadas de acordo com suas 
particularidades próprias e o Celestial não foge a essa regra. Essa curiosa 
variedade desenvolvida a partir de mutações no Kinguio Telescópio, possui 
como característica marcante os olhos voltados para cima e a aquisição de 
exemplares de alta qualidade não é tarefa fácil.  
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. Sua cabeça se destaca pelo formato de seus olhos que são 
voltados para cima. Os olhos devem ser idênticos em tamanho, formato e 
direção. A cabeça não apresenta wen, porém, pode (ou não) apresentar 
desenvolvimento de narina tipo pom pom e caso o exemplar possua essa 
característica extra outros 10 pontos podem ser adicionados (ou subtraídos) 
durante uma competição dependendo de como se apresentam (tamanho, cor e 
similaridade). 
Nadadeiras 
Não apresenta nadadeira dorsal ou qualquer vestígio dela.  
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 média 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 Cálico 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 
uma combinação de quaisquer dois ou mais de vermelho, laranja, amarelo, 
azul, castanho, preto ou prata / branco, apresentado num padrão agradável.  

FORMATO DO CORPO NOTA % 

VISÃO SUPERIOR Corpo 5 - OLHOS 20 – Nadadeiras 5 

VISÃO LATERAL Corpo 10 – OLHOS 20 – nadadeira 10 

COLORAÇÃO A OU A + B 20 

COMPORTAMENTO 10 

CARACTERÍSTICA EXTRA POM POM 10 PONTOS  
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