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Mais um ano está começando e temos muito a agradecer por

todas nossas pequenas conquistas. Em 2018 realizamos nosso

primeiro show virtual e em 2019 o número de inscritos cresceu,

assim como a diversidade de variedades competidoras.

Participamos de inúmeros encontros, visitas técnicas e eventos.

Hoje somos respeitados como uma influente sociedade

dedicada aos kinguios, contribuindo para o fortalecimento

dessa especialidade na criação de peixes ornamentais.

Planos para 2020

Manteremos em nosso calendário o Show

Virtual, já que esse evento é primordial para

dar oportunidade para que nossos

membros em todos os estados do Brasil

possam participar ativamente da SBK,

expor e competir com seus peixes. Além

disso, estamos firmando parcerias com

outras entidades para ampliar nossa 

atuação e promover competições

presenciais de kinguios com palestras e

workshops. Embora muitos desses

projetos ainda estejam apenas no papel,

acreditamos que em breve teremos

notícias excitantes e importantes para a

continuidade do crescimento de nossa

sociedade e seus projetos.
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Nossa jornada para a abertura oficial da SBK

como entidade continua e, mesmo com toda a

burocracia, tudo está caminhando e deverá ser

resolvido nos próximos meses. Esse é um passo

importante para que possamos buscar parcerias

essenciais para dar continuidade a nossos

projetos. Hoje todas as despesas da SBK, sejam

elas o nosso website, participações em

eventos, premiações, taxas de envio, entre outras,

são custeadas pelos membros

do nosso conselho diretor e isso obviamente é

insustentável ao longo do tempo e

impossibilita a ampliação de nossa atuação.

Hoje contamos com aproximadamente mil

membros em nosso website e nossa

comunidade continua crescendo, em

breve uma pequena taxa de anualidade

sera instituída. O valor aproximado da

anualidade para membros será em torno

de R$50,00,  sendo isentos dessa

anualidade membros menores de 18 anos. 

Nossos membros terão o direito de

utilizar a parte restrita de nosso website,

onde todos os eventos e reuniões serão

disponibilizados em vídeo. Além disso,

terão acesso ao link para download de

nosso boletim trimestral, participação

em competições, eventos presenciais e

virtuais. O anuário impresso da SBK será

cobrado a parte, incluindo taxa de envio.

Mais informações sobre os direitos e

benefícios aassociados serão

disponibilizadas em breve.

Razão Social

Membros da SBK



Um dos aspectos mais importantes de

uma sociedade especializada em kinguios

é promover e aprimorar o conhecimento

sobre sua criação e formas de desenvolver

um peixe em todo o seu potencial. O

peixe dourado, Carassius auratus, é criado

como um peixe ornamental por séculos.

Com o tempo, sua morfologia mudou tão

dramaticamente que hoje muitas pessoas

acham difícil acreditar que todas as

variantes existentes pertencem a uma

única espécie. Embora haja muita
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Fronteiras 
abertas
Uma conquista imensa para

nosso hobby ocorrida no final

de 2019 foi a liberação da

importação de kinguios para o

Brasil. Após mais de uma

década de fronteiras fechadas,

variedades antes comuns

passaram a ser raras e muitas 

simplesmente desapareceram do mercado nacional. Mesmo os

produtores mais dedicados possuíam um limitado estoque genético e essa notícia

com certeza vai ajudar a impulsionar a qualidade e diversidade dos kinguios em

nosso país. Acompanhe a primeira parte desse interessante tópico em nossa

matéria especial na página 12.

Goldfish Challenge, 
nossa parceria com 

a Sociedade Britânica

informação geral sobre a criação de kinguios,

o entendimento sobre cada variedade e suas

particularidades ainda é objeto de estudos e

interesse. 

Nossa parceira GSGB (Goldfish Society of

Great Britain) redesenhou sua já tradicional

Goldfish Challenge (competicao de kinguios)

e esse projeto é uma excelente oportunidade

de gerar dados para aprimorar nosso

conhecimento sobre a manutenção de

variedades específicas. A cada ano, durante

seu Spring Meeting (reunião de primavera) 
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CONTATO

também conhecido como Gathering of

Goldfish Keepers, a GSGB distribui um

peixe de uma variedade selecionada aos

seus membros para ser criado até o ano

seguinte, quando o peixe retorna para ser

julgado e analisado. O peixe é julgado

apenas por sua saúde e aspecto geral e

standards não são levados em

consideração. Todos os participantes

possuem seu próprio conhecimento, tipo

de aquário, rotina de limpeza e

alimentação. Este é precisamente o 

objetivo da GSGB: descobrir quem

alcançou os melhores resultados e como. 

Durante o ano os membros interagem em

um fórum trocando informações sobre as

técnicas que utilizam, suas dificuldades e

conquistas. Antes do retorno do peixe para

julgamento, um questionário deve ser

respondido e nele o participante adiciona

dados e informações sobre seu kinguio

e os cuidados prestados a ele. Informações

bem-sucedidas ou não são igualmente

importantes. Na reunião, os peixes são

julgados e os três primeiros ganhadores

fornecem informações adicionais que 

serão publicadas no boletim, juntamente

com os dados contidos no questionário de

todos os membros.

A SBK, em parceria com a GSGB, irá

desenvolver um projeto no mesmo

patamar. Em breve teremos mais

informações sobre como nossos membros

poderão participar e adquirir seu exemplar

para competição. Nessa parceria entre as

duas sociedades será possível traçar um

comparativo entre  kinguios da mesma

variedade criados em países tropicais e

temperados e assim enriquecer ainda

mais nosso conhecimento geral sobre a

biologia e adaptabilidade desses peixes.

Fazer parte desse desafio é uma grande

oportunidade para novos e antigos

membros da GSGB. Os novos membros

têm a oportunidade de se engajar

ativamente na sociedade e o desafio de

conseguir um bom resultado na criação. 

Aos membros mais experientes, cabe

orientar os novos e compartilhar

conhecimentos adquiridos. Mesmo

membros mais antigos podem nunca ter

tido a oportunidade de manter

essa variedade específica, todos lucram. E

se divertem também.



De maneira geral, o bom crescimento,

desenvolvimento e saúde de nossos peixes

dependem diretamente da qualidade da

água que mantemos em nossos aquários,

tanques e lagos. 

Água de má qualidade ou com parâmetros

inadequados à espécie que temos causa 

 

Á G U A ,
S U A  L I N D A !
Solange Nalenvajko
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prejuízo  tanto a curto quanto a longo

prazo seja com relação ao crescimento,

aproveitamento alimentar, imunidade a

doenças ou reprodução, chegando

mesmo ao extremo da morte prematura.

Os parâmetros que regem a qualidade

da água são tanto químicos quanto

físicos, alguns deles com maior peso e

necessidade de acompanhamento em

pisciculturas. A seguir, falaremos sobre

alguns deles, sua importância e

consequências adversas quando se

encontram em patamares inadequados

aos peixes.
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A cada 10°C de aumento de temperatura

a velocidade das reações químicas e

biológicas dobra, gerando maior

atividade dos peixes e consumo de

oxigênio. Em temperaturas mais

elevadas e fora do intervalo de conforto

térmico há um maior desvio energético

para captação do oxigênio havendo

redução do crescimento. A matéria

orgânica também se decompõe mais

rapidamente em água quente do que

fria, o que contribui para o aumento do

consumo de oxigênio dissolvido.  Por

outro lado, em baixa temperatura as

mudanças incluem inibição do

crescimento, diminuição de fecundidade

e mudanças comportamentais. Os

peixes reduzem suas atividades,

consomem menos oxigênio e alimentos.Choque térmico é especialmente perigoso 
para ovos, larvas e alevinos.

A temperatura é de longe o parâmetro físico

mais importante e influente na vida dos peixes.

Todas suas atividades fisiológicas (como

respiração, alimentação, digestão, reprodução)

estão ligadas a ela. Cada espécie tem um

intervalo ótimo de temperatura (zona de

conforto térmico) que permite seu melhor

desenvolvimento, sendo que o crescimento

fora deste intervalo tende a ser reduzido.

Temperaturas extremas podem causar óbito.

Sendo animais pecilotérmicos (a temperatura

corporal varia de acordo com a temperatura

do ambiente), os peixes são bastante

suscetíveis a variações bruscas de temperatura,

sendo estas definidas como a variação de 5°C

durante o período de um dia. Este é o

chamado choque térmico, especialmente

perigoso para ovos, larvas e alevinos.

T E M P E R A T U R A

PARÂMETROS



A quantidade de oxigênio dissolvido na

água é medida em mg/L e depende

diretamente da respiração, fotossíntese,

troca de gases na interface da água e

renovação da água. São duas as

fontes de obtenção de oxigênio:

Difusão direta. Ocorre através do

contato e penetração direta do ar

atmosférico na água através da

superfície desta, principalmente

por mistura mecânica (movimentação

da superfície). A solubilidade do

oxigênio dissolvido é influenciada pela

pressão atmosférica e temperatura,

sendo que quanto mais alta a

temperatura menor a concentração de

oxigênio dissolvido na água.

Fotossíntese. Através deste processo

plantas e algas utilizam o gás carbônico

e energia luminosa para produzir

substâncias orgânicas liberando

oxigênio, sendo este dissolvido na água. 

A concentração de oxigênio dissolvido

também tem impacto significativo

sobre a velocidade de crescimento das

bactérias nitrificantes e, portanto, sobre

o processo de redução dos compostos

nitrogenados. A maioria dos peixes vive

bem em concentrações entre 4 a 6mg/L

de OD. Em temperaturas elevadas o

oxigênio dissolvido disponível no

sistema é utilizado rapidamente, sendo

que em situações críticas pode levar a

fauna à morte por asfixia.
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Peixes boquejando na superfície ou então

agrupados próximos à entrada de água e

com taxa de ventilação aumentada

O X I G Ê N I O  D I S S O L V I D O  ( O D )

(os opérculos se movimentam rapidamente)

são indicativos de deficiência de OD. 

O consumo do oxigênio dissolvido na água

ocorre pela respiração, decomposição de

matéria orgânica e perda para a atmosfera.

A exposição contínua a baixas taxas de OD

(hipóxia) resultam em menor consumo de

alimentos, conversão de nutrientes

ineficiente, diminuição do crescimento,

dano nos tecidos branquiais, além de afetar

a capacidade reprodutiva.

PARÂMETROS
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É determinado pela concentração de

ácidos e bases contidos na água e

influenciado pelo dióxido de carbono e

concentração de sais em solução. A

respiração, fotossíntese e poluição são

fatores que causam mudança do pH. Uma

queda ou elevação de pH que ultrapasse

drasticamente  o intervalo de conforto gera

um quadro de acidose ou alcalose.

A acidose (queda drástica do pH)

apresenta sintomas como respiração

pesada, produção excessiva de muco, nado

rápido ao redor do aquário, inclusive com

possibilidade de saltos. Pode ocorrer

também esbranquiçamento da retina e

sangramento ocular. Na alcalose (elevação

drástica do pH) as nadadeiras apresentam

um aspecto desgastado, pele

esbranquiçada, produção excessiva de

muco e os peixes tendem a ficar inertes no

fundo do aquário. É possível ocorrer

 

também perda de escamas.

Estas alterações de pH podem ser

crônicas (o pH muda lentamente durante

um grande período de tempo) ou agudas

(o pH muda rapidamente em curto

período de tempo). É necessário corrigir

este pH, mantê-lo estável e dentro da

faixa de conforto para os peixes.

Alteração no comportamento de seus peixes pode ser um indicativo
de prblemas na qualidade se sua agua.

P O T E N C I A L  H I D R O G E N I Ô N I C O  ( P H )

PARÂMETROS

C O M P O S T O S  

N I T R O G E N A D O S

A concentração destes compostos assim

como o tempo de exposição dos peixes a

eles estão diretamente relacionados ao

efeito tóxico produzido. Altas

concentrações podem ter efeito letal em

curto período de tempo assim como

baixas concentrações podem causar

danos severos em um período longo de

tempo.



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

É proveniente da decomposição de

matéria orgânica (basicamente fezes e

restos de ração), altamente solúvel em

água e que se difunde facilmente pelas

membranas respiratórias dos peixes.

A alimentação tem fundamental

importância na poluição do aquário,

tanto no que se refere à qualidade

quanto à quantidade ofertada. Os

compostos nitrogenados existentes na

água de nossos aquários e tanques

provêm principalmente dos alimentos

utilizados. Parte da alimentação

recebida é assimilada pelo organismo e

o restante é eliminado, sendo que o

nitrogênio excretado se encontra na

forma de nitrogênio orgânico (N-org)

como fezes ou diretamente como

amônia. Este segundo modo é a

principal forma de excreção em peixes

teleósteos e é feito majoritariamente

através das brânquias. Rações com

ingredientes de baixa digestibilidade

(alto teor de fibra bruta) eleva o

montante de fezes e quanto maior o

percentual de proteína na ração, maior o

volume de nitrogênio no sistema.

Temperatura elevada, pH alto e baixa

concentração de oxigênio dissolvido

aumentam a toxicidade da amônia,

sendo que o grau de toxicidade varia em

função da sensibilidade da espécie,

estágio de desenvolvimento e duração

da exposição.
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A Amônia  é um composto proveniente da decomposição de
matéria orgânica.

PARÂMETROS

A M Ô N I A

Entre as várias consequências de um

quadro persistente de amônia pode-se

citar a diminuição da capacidade de

transporte de oxigênio pela hemoglobina,

redução do pH do sangue,  repressão do

sistema imunológico, danos às brânquias,

diminuição do crescimento, da

fecundidade e da sobrevivência.  São

sintomas de intoxicação por amônia a

hiperventilação (pelo aumento da

demanda por oxigênio), convulsões e

perda de equilíbrio (natação errática).

Nota. A amônia é encontrada nas formas

ionizada (NH4, conhecida como amônio)

e não ionizada (NH3, conhecida como

amônia, tóxica aos peixes). A amônia total

é a soma destas duas frações. Quanto

maior o pH, maior a fração de amônia não

ionizada presente na amônia total.
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A principal ação tóxica do nitrito é a

formação de metahemoglobina, que

ocorre quando o excesso de nitrito se

combina com a hemoglobina inibindo o

transporte de oxigênio pelo sangue,

causando um quadro de hipóxia e

cianose. Conhecida como doença do

sangue marrom, pode ser identificada

pela coloração alterada das brânquias,

que assumem um tom marrom

claro.

A exposição constante a altas

concentrações de nitrito (a partir de 0,3

mg/L já é prejudicial) pode causar

redução no crescimento e queda de

imunidade. Ao longo do tempo de

exposição, causa danos ao sistema

nervoso central, fígado, baço, rim e

retina. As alterações comportamentais

incluem boquejar na superfície,

aglomeração dos peixes junto à

entrada de água e letargia.

Assim como a amônia, a concentração

ideal de nitrito identificada através de

teste é zero.

Ao contrário da amônia e nitrito, que são

tóxicos mesmo em baixa concentração, o

nitrato tem efeito nocivo em alta

concentração, sendo comum citar a

marca de 300 ppm ou mais. Apesar disto,

a taxa considerada como segura aos

peixes limita-se ao máximo de 60 ppm,

anotando falta de toxicidade quando

menor que 20 ppm.

As alterações
comportament
ais causadas

pelos
compostos

nitrogenados
incluem

boquejar na
superfície,

aglomeração
dos peixes junto

à entrada de
água e letargia.

N I T R I T O

PARÂMETROS

N I T R A T O

Peixes intoxicados por nitrato ficam

letárgicos, no fundo do aquário,

apresentam perda de apetite e

cicatrização lenta. A melhor maneira de

reduzir nitratos e mantê-los sob controle

é através de trocas parciais de água.

 

Nota. A água nova inserida no aquário não

resolve o problema de compostos tóxicos

existentes em quantidade perigosa aos

peixes, mas apenas os dilui para um nível

aceitável ou menos tóxico. É sempre

necessário investigar a origem do

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

principais na categoria e
cresce a cada ano 

O Carassius auratus, ou simplesmente

kinguio, é uma das espécies ornamentais

mais famosas e amadas do mundo. Sua

beleza e diversidade de formas e cores,

além de seu temperamento dócil, o

transformou em um verdadeiro ícone do

hobby mundial. Provavelmente

o pioneiro na criação de kinguios no Brasil

foi Shigueiti Takase, que

chegou aqui em 1926 trazendo peixes

ornamentais da Ásia, incluindo o Carassius

auratus.

 Contudo, o Brasil passou por um período

de instabilidade em relação a esse

fantástico peixe, um período de mais de 12 

 anos de proibição na importação de

exemplares oriundos dos principais países

produtores. De certa forma, isso

inviabilizou a qualidade de parte da

produção dos peixes criados em nosso

país, inclusive tendo como consequência o

“desaparecimento” de algumas variedades

de kinguios no Brasil.

A justificativa para a proibição foi uma

barreira sanitária com finalidade de evitar

a introdução de doenças com alta

capacidade infectante oriundas da

exportação, como é o caso do herpervirus

2 (CyHV2) que acomete o Carassius

auratus, tendo taxa de mortalidade

elevada e trazendo enormes prejuízos se

não for isolada. 

 A primeira ocorrência desta doença

registrada no Brasil foi em 1998. Após esse

registro outras doenças foram

documentadas, principalmente

monogenéticos provenientes de alguns

exportadores de Singapura, além de

outras fazendas asiáticas. Os órgãos

ambientais brasileiros protocolaram tal

ocorrência, contudo não buscaram

viabilizar medidas sanitárias preventivas.

Após 10 anos da ocorrência do primeiro

caso, resolveram proibir a importação de

kinguios e outros ciprinídeos de forma

oficial. Sabemos da importância das 
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Importação de Kinguios Novamente
Liberada no Brasil

Denis Cetera

Celestial
Variedade que praticamente desapareceu no Brasil, graças à
impossibilidade de importação de matrizes. Embora mantida

atualmente por grupos seletos de colecionadores,
é considerada oficial e comercialmente extinta
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chamadas Barreiras Sanitárias, contudo tais
medidas devem ser acompanhadas de
estudos sobre ações de prevenção e
consequentemente o controle de possíveis
doenças exóticas que poderiam chegar até
nossos criatórios ou sistemas fechados.
Em 13 de março de 2008 o MAPA
(Ministério da Agricultura, Pesca e
Abastecimento) em sua Instrução
Normativa Número 18, artigo 3º, proíbe a
importação de ciprinídeos para a venda
direta. Desta forma ficou proibida a entrada
de kinguios e outros ciprinídeos no país
para serem comercializados por
distribuidoras e lojas, sendo liberada
apenas a importação de matrizes para fins
de reprodução. 

Contudo, os protocolos de importação
eram tão burocráticos e onerosos, que
praticamente na totalidade das solicitações
o produtor era vencido pelo cansaço,

tornando-se inviável a importação de
matrizes naquele momento.

Após anos de batalhas tanto de
associações relacionadas à aquacultura
quanto de criadores que buscavam
novamente a liberação de importação

Ranchu Black. Uma das
variedades mais

populares vendidas 
nos anos 90 e início 

dos anos 2000.
Normalmente

importada de países
asiáticos, atualmente

são extremamente raros
no Brasil.

de ciprinídeos, finalmente em 2018 o MAPA
resolveu analisar estudos científicos que
comprovam que as doenças listadas na
barreira sanitária imposta na Instrução
Normativa de 2008 já existiam no Brasil e
que estão controladas. Desta forma a
justificativa da proibição não teria mais
nenhuma sustentação. Além disso, foram
criados protocolos de prevenção e
quarentena, garantindo um perfeito manejo
para evitar novos patógenos exóticos.

O japonês Jikin é uma das variedades de kinguios atualmente
consideradas extremamente raras ou extintas no Brasil.



Além dessa questão, foi levantado também
o grande mercado que o Brasil deixa de
participar, perdendo divisas potenciais para
o país. Atualmente, nosso país possui mais
de 19 milhões de peixes ornamentais em
residências, sendo que o mercado nacional
de peixes ornamentais tem faturamento
superior a 700 milhões de reais por ano. Um
número modesto perto dos mais de 15
bilhões de dólares que o mercado mundial
de peixes fatura anualmente.

Contudo, o Brasilprecisa criar leis eficientes
baseadas em estudos e planejamento. O
proibir por proibir, ou proibir pela falta de 
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Telescópio Butterfly. Na época de ouro dos kinguios,
 esse impressionante peixe era relativamente comum 

em lojas, sendo um dos kinguios importados com
 maior demanda. Os primeiros butterfly chegaram 

à década de 90 e em pouco tempo se tornaram 
muito populares. Atualmente extintos 

comercialmente em nosso país.

foram feitas sobre o tema, e finalmente
entre agosto e setembro de 2019, a
importação de kinguios e ciprinídeos foi
liberada.

Com a importação de novas matrizes
poderemos novamente ter acesso a
variedades de kinguios que se "perderam"

em nosso país, além de
conhecer e reproduzir novas variedades.
Uma realização para todos os
entusiastas e apaixonados por kinguios, um
período histórico que marcará muito
provavelmente uma nova era do Carassius
auratus no Brasil.

capacidade de regulamentação, nos deixaria
cada vez mais longe desse importante
mercado, sendo crucial pacificar essa questão.

Em abril de 2019, o MAPA finalmente se reúne
com pesquisadores e representantes de vários
setores da aquicultura. Todos colocam suas
observações sobre as preocupações sanitárias,
formas de prevenção eficiente e o mercado
promissor. Ao longo do ano, pelo menos cinco
reuniões  muito relevantes 



Demekins são kinguios
criados tanto para
serem  admirados

lateralmente quanto
por visão superior.

Lembro que um dos primeiros kinguios
que realmente me chamou atenção
foram os “telescópios” black moors, a
coloração e os olhos saltados eram
incríveis e faziam a mente de um
rapazinho de nove anos voar. Logo me
imaginei criando esses peixes mas, de
início, sem muito conhecimento, nunca
conseguia os manter vivos por muito
tempo.

Com o passar dos anos fiquei cada vez
mais fascinado por eles e com muita
curiosidade fui atrás de informação,

conhecendo outras raças e cores (uma
mais fantástica que a outra), mas sempre
que pensava em kinguios me vinham os
“telescópios negros”.
De acordo com a literatura especializada,

no final do século XVII, por volta de 1680,

são descritos em documentos chineses
os primeiros kinguios de olhos saltados,
primeiramente na cor laranja, seguida
dos cálicos e logo dos negros. Entram no
Japão por volta de 1700.

Na China foi inicialmente chamado de
"Dragon eyes,  dragon fish", ou olhos de
dragão, peixe dragão. A definição
“telescópio” não foi bem aceita por
alguns criadores e entusiastas da época,

então outros termos são criados com o
passar do tempo como, moor e mouro, .

que correspondem a povos que viviam em
regiões próximas ao deserto do Saara,

povos africanos com a pele na cor negra e
os Demekin com explicação sobre a
definição mais a frente no artigo.

A característica mais chamativa dos
telescópios é o desenvolvimento de seus
olhos. A condição de exoftalmia vista
nesses kinguios pode ocorrer na natureza
como uma patologia, mas nos kinguios
isso ocorre devido a uma mutação nos
genes de desenvolvimento
ocular. No livro “Goldfish
Varieties and Genetics, a Handbook for
Breeders” são descritos variados formatos
oculares como olhos esféricos, ovoides,
cônicos e truncados ou segmentados.
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Demekin
Marcus Paulussi

Truncados Ovoides

Cônicos Esféricos
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Exemplos de
assimetria ocular em
jovens de Demekin,

peixes que são
descartados da
criação-Marcus

Paulussi

O avô dos Ryukins - O Wakin é uma das mais
antigas variedades de kinguio.

Wakin
O desenvolvimento ocular dos
telescópios, ao contrário do que seu
nome pode levar a pensar, não lhes dá
uma visão avantajada perante outros
peixes, pelo contrário: diminui sua
percepção visual. Por possuírem olhos
delicados é melhor não mantê-los com
peixes mais ativos, além do cuidado
com os itens que integram o tanque
ou aquário, o que é muito importante
para um manejo equilibrado desses
peixes.
No desenvolvimento das larvas a jovens
adultos vemos inicialmente olhos
normais. Com o desenvolvimento dos
alevinos o crescimento ocular se
evidencia, sendo que em alguns
indivíduos vemos a mutação logo nos
primeiros meses, já em outros o
desenvolvimento é tardio. Ainda
teremos alguns que não desenvolverão
a mutação ou a desenvolvem de forma
desequilibrada. Nesse ponto o trabalho
de seleção é primordial, diminuindo as
falhas nas futuras gerações.
Em obras de arte e documentos
antigos, ilustrações de kinguios com
vários formatos de corpo apresentando
a alteração ocular são descritos. Com o
tempo alguns foram sumindo devido à
seleção e peixes específicos foram
sendo reproduzidos. Peixes com o
corpo mais ovalado aparecem,

tornando-se o formato padrão para
peixes de linhagem e novos
cruzamentos são  feitos com outras
raças como orandas, ryukins, pérolas e
ranchus, por vezes acidentalmente e
outras  por interesse dos criadores.
Alguns formatos mais antigos são
vistos ainda atualmente como os
Yanagi Demekin, nesse ponto a
denominação Demekin toma força e
conhecimento,

falo sobre isso mais a frente.
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Cores
Como mencionado anteriormente, primeiro
vieram os telescópios de cor laranja ou
vermelho, também chamados de aka-

demekin, e logo muitas mutações de cor
são vistas, como variações de laranja e a
mistura com outras cores como o branco,

por exemplo.  Vemos os cálicos ou, como os
japoneses o chamam “sanshoku demekin”,

que fizeram muito sucesso em seu
aparecimento, sendo um peixe fantástico
com uma coloração muito apreciada, vinda
da época do interesse por peixes coloridos 
como as carpas nishikigoi. Há relatos de que
os telescópios cálicos são a base para
outros kinguios com a mesma coloração.
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Aka-demekin- Marcus Paulussi Red with-demekin- Fernanda Akiko

Com o tempo telescópios cálicos de boa
qualidade quase não são mais vistos em
shows ou competições, tendo somente
peixes com características comerciais.
Um dos possíveis motivos dessa falta de
interesse pelos cálicos foi o surgimento
dos belos pandas, kinguios com
características de despigmentação que
lhes dá cores que lembram os graciosos
pandas chineses. Ao contrário do que se
vê em anúncios e grupos por aí, os
pandas devem ter características de cor
como a dos pandas dentro dos detalhes
de olhos e corpo e não  somente ter a
variação  de preto e branco sem seguir
padrão  algum. Outro ponto interessante
é que também é descrito o telescópio
panda vermelho. Os chineses têm
contato com  pandas gigantes preto e
branco assim como com o panda
vermelho, menor e lembrando uma
mistura de urso com raposa. 

O telescópio panda vermelho tem as
características dos pandas tradicionais
mas com tonalidades de laranja bem
acentuadas. Vale ressaltar que a
comoção pelos pandas é  inicialmente
momentânea, devido aos peixes
passarem por um período em que a
alteração  de cor, ou seja, o padrão 

panda ao menos no início  é  passageiro.

Hoje já se vê o trabalho de seleção bem
direcionado buscando fixar os padrões 

Sanshoku-demekin- Marcus Paulussi

tão  desejados desta variação  de cor.
Atualmente, graças a o trabalho sério de
alguns entusiastas, a cor cálico volta a ser
vista em peixes de alta qualidade de corpo,

cauda e coloração. 

Aqui chegamos aos, "modéstia parte",

fantásticos  Black moors ou kuro-Demekin,

os telescópios  negros. Quando falamos na
cor negra nos kinguios temos um assunto
interessante e complexo.  O ideal é o peixe 
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apresentar um preto profundo e
aveludado e que mesmo com a presença
de escamas metálicas  apresenta o negro
bem definido, ou seja, bem coberto por
melanóforos, pois com muita melanina 

essas escamas brilhantes não  devem
aparecer. A cor negra nos kinguios foi e é 

 

material de muitos estudos feitos por
profissionais de diversas áreas, a exemplo
de bioquímicos que encontraram
informações interessantes sobre as ações
de uma enzima chamada tirosinase
encontrada em altas concentrações 
em indivíduos negros comparado a peixes
de outras cores. Essa enzima atua sobre o
aminoácido tirosina para produção da
melanina. Quando essa produção é
diminuída por algum motivo temos a
visibilidade das escamas metálicas, que
nos negros acarreta uma queda da
qualidade da cor, levando a tonalidades
próximas ao marrom ou cobre. Nesses
casos aparecem peixes com alteração de
cor, mutação  conhecida como a
conversação  de kuro-demekin para
aka-demekin.

Com base em estudos práticos, acredita-se
que uma dieta com um bom aporte de
pigmentos e tirosina para manter altas
taxas de tirosinase e assim manter uma 

Kuro-demekin
corpo de limão apresentando despigmentação no

abdômen, com coloração bronze. –Marcus Paulussi

boa produção de melanina, levam a uma
manutenção saudável  da cor negra.

Outro aspecto importante a ser comentado
é a quantidade de luz natural recebida
pelos kinguios negros, que auxilia muito no
equilíbrio da cor. E podemos falar também
da água verde, que ajuda muito nessa
manutenção devido aos pigmentos
encontrados nas micro-algas que os peixes
acabam  ingerindo.

kuro-Demekin- Marcus Paulussi
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Dentre todas as características chamativas
dos kinguios podemos e devemos falar das
caudas, tão magníficas, diferentes  e para
todos os gostos.
Em algumas literaturas vemos como uma
diferença entre peixes de linhagem e peixes
comerciais o formato da cauda.  Peixes
comerciais apresentavam cauda bifurcada
e já nos peixes de linhagem eram vistos os
broadtail, com a cauda de borda reta. Hoje
ainda há essa diferença, sendo mais difícil
encontrar peixes com caudas muito
diferentes, ao menos no Brasil. Em países da
Europa ou no Japão, entre outros, isto já
não é tão evidente.

Em peixes mais arredondados - “telescópios
de corpo baixo” - são  vistas a maioria das
variações  destas caudas. Podemos  falar
dos veiltails com longas caudas lembrando
véu de uma noiva  e o fringetails, hoje
também vistos em outras raças de kinguios. 
Com a seleção de características desejadas 

As Caudas

pelos entusiastas, são vistos peixes com
corpo mais compacto e caudas mais
curtas chamados de shorttails. Ainda
podemos comentar sobre caudas em
trapézio, super delta fechada e aberta,

half-moon, todas com sua beleza e
características únicas, sempre pensando
na qualidade de vida do peixe e em um
nado equilibrado e sadio.

Mais recentemente vemos  os 
telescópios  com caudas como as dos
tosakin, esses ainda em trabalho de
seleção e refinamento dos detalhes , e os
butterfly tail ou “choubi” como os
Japoneses os chamam. Caudas
magníficas que lembram asas de
borboletas, essa cauda é  mais comum 

em telescópios  com corpos mais
leves e mais arredondados,  tendo uma
borda lateralizada em um plano
horizontal. Já vemos pelo mundo 

criadores especializados nessa linha,  em
específico clubes voltados ao Butterfly.

 1 - Butterfly tail ou “choubi”- Humberto Fuji

 2 - Butterfly tail ou “choubi”- Humberto Fuji
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Os Demekins

Partindo da definição literal, “De” do
verbo deru que significa sair, para fora,

“Me” que significa olho e “Kin” de  kinguio
que significa ouro, peixe dourado,

assim temos “peixe do olho saindo para
fora” ou mais diretamente “kinguio de
olho saltado”.   Todo peixe que apresente
a mutação ocular faz parte da categoria
“Demekin”, isso tanto em linhagens fixas
como ocasionais.
Sem uma precisão de datas, ao cruzar os
telescópios de corpo baixo vindos da
China com os peixes corpulentos
conhecidos como ryukins, temos peixes
com a característica “corcova de camelo”

dos ryukins ou como definimos pela sbk,

telescópios de corpo alto, peixes fortes
que apresentam em sua maioria caudas
short tail ou um  caudas médias não
chegando a uma veiltail.
Caudas mais longas como veiltails e
butterfly tails e tipo tosakin não são
compatíveis com esses peixes e devem
ser excluídas da seleção, sendo
características que desclassificam o peixe
inscrito. 

 

Trapézio Tosakin Super delta sobreposto

Super Delta Borboleta ChoubiTosakin Borboleta

Short Tail

Vale ressaltar que quando falamos nas
caudas dos Kinguios, estamos falando
diretamente do nado e funcionalidade
do peixe, dessa forma entender a
hidrodinâmica e movimentação
é primordial. Podemos explanar
brevemente que peixes de corpo mais
alto não “funcionam” com caudas muito
curtas ou caudas lateralizadas, caso dos
choubi e tosakin. Essas caudas são muito
belas, como já comentado, mas não são
ideais para peixes de corpo alto, sendo
vistas em peixes de corpo baixo. Em
competições pelo mundo o nado do
peixe competidor é muito importante e
esse ponto de equilíbrio entre corpo,

nadadeira e  nado são primordiais para
definir campeões.
Dessa forma, o estudo destes pontos se
faz necessário para produzir peixes com
características de equilíbrio tanto para
quem almeja competir quanto para
pensar na qualidade de vida deste peixe.

Kinguio sport, possui o
corpo muito alongado-

Marcus Paulussi



Diferente dos peixes mais ovalados ou
como definimos pela SBK, telescópios de
corpo baixo, que já aceitam  nadadeiras
mais exóticas, mas ainda sim sempre
devemos  buscar a sinergia entre corpo,

cauda e nado. Logo esses peixes caem nas
graças dos criadores japoneses, como
relatado por entusiastas dos kinguios. No
Japão ambos os formatos de corpo são
julgados na mesma categoria e
aparecendo em épocas onde
determinadas características são mais
buscadas.
o Brasil, peixes com baixo valor comercial e
genético são mais facilmente encontrados,
devido a altos valores e muita burocracia
empregada em trâmites de importação
de material genético, chegam a
impossibilitar a renovação do plantel
nacional. Assim os grandes produtores
atendem a demanda do mercado com
quantidade e baixa qualidade,

desencorajando pequenos produtores pela
dificuldade de renovação genética e pelo
baixo valor que esses peixes alcançam. Os
poucos criadores que mantêm trabalhos
de seleção buscando peixes mais próximos
a padrões seguidos internacionalmente
ficam “ilhados”. Por esses motivos os
telescópios em terras tupiniquins tendem a
corpos mais ovalados.
Partindo do explicado acima, vemos peixes
lindos e com boas características em várias
possíveis linhagens, nós da Sociedade
Brasileira de kinguios entendemos que
temos peixes característicos de nossa terra
e que são belos peixes que merecem
seu lugar em competições e exposições.
Temos então variantes do kinguio
Demekin, que por intermédio de seleção
podem levar ao surgimento de novas
subcategorias. Pensando nessas variantes,
temos peixes como o pérola com olhos de
dragão, o Yanagi Demekin, o Deme-

Ranchu, o cabeça de dragão ou olhos
de dragão (orandas com olhos Demekin) e 
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Telescópio de corpo BAIXO - Parecido com os Fantails

Telescópio de corpo ALTO - Parecido com os Ryukins

por aí vai.
Seguindo essa linha de raciocínio temos os
formatos de corpo, um peixe robusto mais
próximo aos ryukins os telescópios de corpo
alto, e os de corpo mais leve, próximo aos
fantails, telescópios de corpo baixo, todos
podem e devem ser estudados e
selecionados. Dessa forma buscamos a
criação programada e sistemática dos
indivíduos escolhidos pelos hobbystas e
criadores, tendo em mente peixes que aliem
beleza e graça ao nado  com qualidade e
equilíbrio, e que os formatos de corpo sigam
diretrizes para que ambos sejam referência 

para peixes de ótima qualidade.



SVK 2019  

101 – Tamasaba – Matheus Dalpra
Grade A
Colocação 1º
 

100 – Tamasaba – Matheus Dalpra
Grade B
Colocação2º 
 

102 –Yanagi demekin – R. Correa
Grade A
Colocação 1º
 

103 –  Comum – Carlos Espanhol
Grade B
Colocação 1º
 

105 – London Shubunkin – Raquel
Vieira
Grade A
Colocação 1º

ORANDA
218 - Simone Assato 

Grade AAA
Colocação 1º  
 

219 - Simone Assato  

 Grade AA
Colocação 2º
 

207 - Cyntia Akemi 
Grade A
Colocação 3º
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Grupo 1 - Resultado Final

Grupo 2 - Resultado Final

RESULTADOS

230 - Atila Paulino 

Grade A 

Colocação 4º 
 

252 - Guilherme Oliveira 

Grade B
Colocação 5º
 

246 - Cindy Lopes  
Grade B
Colocação 6º 
  

222 - Hygor Alves 
Grade B
Colocação 7º
 

227 - Marlon Diogo  

Grade B
Colocação 8º
 

RYUKIN
241 - Roberta Correa
Grade AA
Colocação 1º
 

250 - Cleiton Ranieri
Grade A
Colocação 2º
 

225 - Douglas Rochenbach 

Grade A
Colocação 3º
 

226 - Douglas Rochenbach 

Grade A
Colocação 4º
 

247 - Egberto  Vieira    

Grade A
Colocação 5º 
 

249 - Flávio frota 

Grade A
Colocação 6º
 

 234 - Fernanda Akiko 

Grade A
Colocação 7º
 

FANTAIL
Fantail Arthur Perfeito
Grade  AAA
Colocação 1º  
 

201 - Wu ChanFantail 
Grade A
Colocacao 2º
 

236 - Rogério Tombonato 

Grade A
Colocação 3º
 

253 - Guilherme Oliveira 

Grade B
Colocação 4º
 

Telescópio de Corpo
Alto (Demekin)
 

 

208 - Cyntia Akemi 
Grade AA
Colocação 1º
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BLACK MOOR
202 -  Wu Chan          

Grade A
Colocação 1º
 

213 - Tainan Souza
Grade A 

Colocação 2º
 

251 - Danielle Peres 
Grade A
Colocação 3º
 

Telescópio
235 - Fernanda Akiko
235 Grade AA
Colocação 1º
 

 ORANDA RED CAP
233 -  Jefferson Guedes
Grade A
Colocação 1º
 

214 Raphael Vidoto 

Grade A
Colocação 2º
 

229 Atila Paulino  - Devido a coloração
vermelha no dorso não se enquadrou na
categoria 
 

PEROLA
237 - Rogério Tombanato Desclassificado
por não se enquadrar nas especificações da
variedade

302 – Ranchu - Edmar Correa 

Grade A
Colocação 1° 
307 – Ranchu - Edmar Correa 

Grade B
Coloração 2° 

309 – Ranchu - Eduardo Hiraishi 
Grade  B
Coloração  3°

301 – Ranchu  - Jefferson Guedes
Grade   B
Coloração  4° 

 

308 – Eggfish – Cindy Lopislazuli Animal
desclassificado por possuir características
de inconformidade.

Grupo 3  - Resultado Final220 - Marcus Paulussi 
Grade A
Colocação   2º
 

221 - Marcus Paulussi 
Grade A
Colocação 3º
 

215 - Raphael Vidoto 

Grade A
Colocação 4º
 

 



Boa parte dos entusiastas que leem essa
breve contribuição provavelmente
conhece ou passou por sérios problemas
em seus aquários enfrentando uma das
mais difundidas doenças que atacam
nossos peixes. O íctio é uma doença
causada pelo protozoário
Ichthyophthirius multifiliis,
trazendo grande mortalidade de peixes
em todo o mundo. Praticamente todas
as espécies podem ser infectadas por
ele, sendo encontrado tanto em peixes
cultivados quanto em selvagens.  
É uma doença altamente contagiosa e
seu sintoma mais frequente aponta
pontos brancos em todo o corpo.

Normalmente ocorre por mudança
brusca de temperatura, contudo outros
fatores podem ser a causa, mas a 
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Conhecendo o Íctio
Sérgio Monteiro e Denis Cetera

temperatura sem dúvida é um dos principais agentes desencadeadores do problema.

Muitos protozoários possuem a capacidade de divisão simples (um organismo se divide em
dois), contudo o Ichthyophthirius multifiliis pode gerar centenas de novos protozoários por
ciclo. A taxa de mortalidade chega a índices altíssimos, caso o problema não seja detectado
no início. Por esse motivo precisamos primeiramente conhecer o seu ciclo e assim
buscarmos formas efetivas de combate à doença.

Ciclo do Íctio
O ciclo de vida deste protozoário é
complexo, contudo iremos entender seus
estágios. O primeiro deles é o Trofont, que
basicamente se aloja nas camadas da pele e
brânquias, se alimentando dos tecidos. Os
pontos brancos na verdade não são os
protozoários, mas ferimentos ocasionados
pela ação dos mesmos, que por sua vez
recebem ataques secundários de fungos e
bactérias. Como nesta fase o protozoário está
protegido pelo tecido epitelial e muco, o
medicamento não será efetivo enquanto
Trofont.

À medida que o protozoário amadurece,

passará para o estágio Tomont. Nesse estágio
o protozoário tem a capacidade de secretar
um cisto externo de parede gelatinosa,

permitindo que ele possa se fixar em
qualquer parte de nossos sistemas. Poderá se
dividir rapidamente formando centenas de
novos protozoários “filhos” a partir de um
único cisto. Nesta fase serão chamados de
Tomites. O que determinará a velocidade de
tal proliferação será a temperatura, ou seja,

em temperatura mais baixa a proliferação é
mais lenta, quando em temperatura mais
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alta teremos proliferação maior. Lembrando
que a parede gelatinosa protege os Tomites
em relação a medicamentos ou tratamentos
específicos contra o problema. Essa será a
fase crucial para debelar a doença, como
veremos adiante.

Os Tomites começam a se desenvolver e se
tornam Therontes. Após um breve período,

que pode ser de alguns dias a varias
semanas, dependendo da temperatura, os
Therontes irão perfurar o cisto gelatinoso
passando para um estágio livre em busca de
um hospedeiro, desta forma fechando
o ciclo do protozoário. 

Na fase que está envolto na chamada massa
gelatinosa é que o protozoário tem o seu
calcanhar de Aquiles. Para que consiga
continuar seu ciclo o invólucro gelatinoso
precisa de certa consistência e felizmente
esse feito não ocorrerá em temperaturas
acima de 28 °C. Ou seja, a massa gelatinosa
não irá solidificar e o protozoário morrerá
sem completar seu ciclo. Mantendo a
temperatura da água acima de 28
°C durante pelo menos 18 dias
conseguiremos combater a doença de forma
muito positiva.

 

Para complementar o tratamento podemos
usar, se necessário, medicamentos
específicos. Essa ação irá depender
basicamente do tamanho da infestação. Os
pontos brancos que vemos nos peixes não
são o protozoário, como algumas pessoas
acreditam. O protozoário não é visível a olho
nu, contudo possuem a capacidade de criar
micro fissuras no tecido do peixe. Os pontos
brancos na verdade são fungos que crescem
em volta do machucado, que em alguns
casos também podem ser infectados por
bactérias criando uma infecção mista, um
pouco mais complexa para curar. Abaixo de
cada ponto branco existe um cisto contendo
centenas de protozoários em processo de
multiplicação.

Devemos utilizar medicamentos à base de
acriflavina, verde malaquita, formalina e
cobre, existem várias opções no mercado.

Além deles, o sal pode ser um grande aliado.

A proporção de sal para o tratamento é de
uma colher de sopa para cada 20 litros
de água. O sal agirá como um cicatrizante,

além de combater o protozoário.

Devemos observar que plantas
(principalmente espécies mais delicadas) 
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costumam morrer em concentrações de
sal a partir de 1 grama para cada 5 litros,
além de peixes com escamas diminutas,
de couro, ou que não possuam mucosa,

como é o caso de cascudos e corydoras.
Nesse caso a dose do remédio deve ser
obrigatoriamente a metade do
especificado na bula.

 

AQUÁRIO PRINCIPAL: Infestação
detectada no início (Poucos peixes com
pontos brancos). Devemos elevar a
temperatura da água gradualmente para
30 °C, sendo que no caso de kinguios ou
peixes que preferem temperaturas
subtropicais, manteremos entre 28,5 a 29
°C  idealmente. Sifonar o fundo do
aquário tomando o cuidado para que o
sifão não entre em uma profundidade
superior a 2 cm no substrato. O processo
de sifonagem irá eliminar boa parte
dos protozoários. Devemos retirar cerca de
50% da água neste processo. Manteremos
a temperatura mais elevada por
aproximadamente três semanas. 
Durante esse período Intensificamos a
alimentação (sem sobras) para que as
defesas imunológicas de nossos peixes
sejam fortalecidas. O uso de rações que
contenham alho em sua composição ou
mesmo o alho natural macerado e
misturado à ração, será muito benéfico. A 

 

Sugestões de Tratamento

proporção é de 1/5 de um dente de alho
por refeição para aproximadamente 10
peixes com cerca de 6 cm.

AQUÁRIO PRINCIPAL: Alto índice de
infestação (Muitos peixes apresentam
pontos brancos).
1º dia de tratamento.
Assim como no tratamento anterior,
Devemos elevar a temperatura da água
gradualmente para 30 °C e no caso de
kinguios ou peixes que preferem
temperaturas subtropicais, manteremos
entre 28,5 a 29 °C. Sifonar o fundo do
aquário tomando o cuidado para que o
sifão não entre em uma profundidade
superior a 2 cm no substrato, retirando
cerca de 50% da água. O processo de
sifonagem irá eliminar boa parte dos
protozoários. Remova qualquer tipo de
filtragem química ou mecânica fina,

como é o caso do carvão ativado e
purigem. Aplique o medicamento e
aumente a oxigenação utilizando algum
compressor de ar adicional.
Em fases avançadas os peixes terão
dificuldade em relação à respiração, pois o
protozoário infesta inclusive as brânquias.
Mantenha as luzes apagadas durante o
tratamento. Alguns remédios são sensíveis
à luz, sendo fundamental proteger sua
integridade química para uma ação mais
efetiva contra o protozoário.

Durante o tratamento intensifique a
alimentação (sem sobras) para que as
defesas imunológicas dos peixes sejam
fortalecidas. O uso de rações que
contenham alho em sua composição ou
mesmo o alho natural macerado e
misturado à ração, será muito benéfico. A
proporção é de 1/5 de um dente por
refeição para aproximadamente 10 peixes
com cerca de 6 cm.

 

2º dia de tratamento
Deixa a medicação agir.
 



3º dia de tratamento
Sifonar o substrato e trocar 50% da
água. Repor metade da dose do
medicamento. A água nova deve ter a
mesma temperatura e parâmetros
químicos da água do aquário.

4º dia de tratamento
Deixa a medicação agir.
5º dia de tratamento
Deixe a medicação agir.
6º dia de tratamento
Sifonar o substrato e trocar 50% da
água. Repor metade da dose do
medicamento. A água nova deve ter a
mesma temperatura e parâmetros
químicos da água do aquário.

7º dia de tratamento
Deixa a medicação agir.
8º dia de tratamento
Deixe a medicação agir.
9º dia de tratamento
Sifonar o substrato e trocar 50% da
água. Repor metade da dose do
medicamento. A água nova deve ter a
mesma temperatura e parâmetros
químicos da água do aquário.

10º dia de tratamento
Deixa a medicação agir.
11º dia de tratamento
Deixe a medicação agir.
12º dia de tratamento
Sifonar o substrato e trocar 50% da
água. Repor metade da dose do
medicamento. A água nova deve ter a
mesma temperatura e parâmetros
químicos da água do aquário.

13º dia de tratamento
Deixa a medicação agir.
14º dia de tratamento
Deixe a medicação agir.
15º dia de tratamento
Sifonar o substrato e trocar 50% da
água. Repor metade da dose do
medicamento. A água nova deve ter a
mesma temperatura e parâmetros
químicos da água do aquário.
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16º dia de tratamento
Deixa a medicação agir.
17º dia de tratamento
Deixe a medicação agir.
18º dia de tratamento
Sifonar o substrato e trocar 50% da água. Repor
a água, que deve entrar com a mesma
temperatura e parâmetros químicos da água
do aquário principal. Recolocamos a
filtragem química, que eliminará resíduos da
medicação. Caso não use filtragem química, as
trocas parciais regulares irão eliminar tais
resíduos com o tempo. Lembramos que a
prevenção será sempre o melhor caminho não
só para evitar o íctio como também outras
doenças que possam atacar nossos peixes.

Referências
 Dickerson, H. W. 2006. “Ichthyophthirius
multifiliis e  Cryptocaryon irritans (Phylum

Ciliophora) ".  

Infecções por protozoários e metazoários,
2ª edição Dickerson, H. W. 2012. "Ichthyophthirius multifiliis". 

In P. T. K.

Wood, editor. Fish diseases and disorders – volume 1:
protozoan and metazoan
infections, 2nd edition.

Floyd, Ruth Francis; Introduction
to Freshwater Fish Parasites; University of Florida; Circular

716; 1999.



Guilherme Pereira de Oliveira, 32 anos.
“Olá Fernanda. Posso dizer que ao longo da
minha vida cheguei sim a pensar que
estava vivendo um sonho sabe, tudo
o que pensei quando garoto estava se
realizando. Tive conquistas que não foram
fáceis, realização profissional, tudo ia bem
na vida amorosa e familiar, porém,

não por muito tempo.

Sou ex-militar das Forças Especiais do
Exército Brasileiro, onde estive em missões
fora do país. Vi coisas que nunca falo a
ninguém, mas sei o que um homem é
capaz de fazer com outro! Pois bem,

mesmo achando que tinha um bom
psicológico por ter sido militar, haja vista
que somos preparados para tal, eu
também não pude fugir. No começo
achava que era frescura essa coisa de ficar
depressivo, mas me enganei.  Aos poucos
tudo foi mudando, dei baixa do exército,

vida amorosa se foi e não de uma maneira
legal, na vida familiar não foi diferente,

agora desempregado e sem rumo eu
vagava com meus demônios me
assombrando! Tive baixos e mais baixos,
um verdadeiro cárcere mental se formou,

mas certo dia, de uma forma
despretensiosa, um primo me mostrou
uma bela foto de um peixe e logo disse:

-Gostou do aquário?
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AQUARISMO x DEPRESSÃO
Fernanda Akiko

Li em uma página de uma pessoa que é contra o aquarismo, a seguinte frase:
 "Qual a graça de ficar olhando um peixe nadar?" Desde então, me pergunto qual seria uma boa

resposta para essa pergunta, mas percebi que não há uma só, mas várias
respostas para isso. Assim resolvi escrever sobre um dos assuntos que acho mais

bonito, que resgata pessoas de uma dor profunda!
Vejo o quanto a depressão tem afetado a vida de homens, mulheres e mesmo crianças! Um assunto sério que
muitas pessoas levam na brincadeira, dizem ser "frescura", e só veem a gravidade do problema quando o pior

acontece. Mas hoje será diferente, vamos ver algumas histórias com finais felizes!
Relatos de pessoas que tiveram a vontade de viver resgatada graças ao aquarismo.

Eu me surpreendi, aquilo não poderia ser
um peixe que vivia em aquário em uma
casa, parecia mais um lago. Daí em diante
foi cada dia sendo mais diferente do que o
outro, muitas dúvidas, aprendizado, erros e
acertos.
Hoje já faz quatro anos que me relaciono
com o aquarismo. Todo dia pela manhã ou
à noite estou ali, de olho... mal saio para
trabalhar ou para curtir sem pensar nos
meus meninos aquáticos. Conheci um
novo mundo, muitas pessoas, lugares! E
pensa em umas pessoas que têm assunto,

viu! Não percebi, mas estava deixando
muitas coisas ruins para trás devido a esse
mundo novo que me foi apresentado. Hoje
sigo nele cada vez mais me sentindo em
paz, seja com a visão do belo display do 

 
Aquario do Guilherme



aquário ou dos encontros, confraternizações
e horas e horas de bate papo, amizades
físicas e virtuais. Quero deixar claro que fiz
uma breve reduzida de todos os fatos, que a
reconstrução ainda continua, vislumbro a
conquista dessa guerra, mas sem armas e
sim com amizades, aquários e cada vez
mais peixes diferentes. Quem é aquarista
sabe que cada dia é diferente do outro e
sim, me ajudou e me ajuda muito esse
estilo de vida porque para mim não é mais
só um hobby.”

 

 

 

Wantui da Silva, 35 anos.
“Em 2012 perdi o meu pai, e aí sempre fui
reprimindo todo e qualquer sentimento
que eu pudesse ter por não aceitar essa
perda. Quando foi em 2016 descobri
realmente que estava com depressão, pois
já não tinha mais sentido em nada do que
eu fazia, por diversas vezes atentei contra
minha própria vida, mas nunca chegava na
parte final, parecendo que algo me
impedia. Um certo dia, no trabalho, um ex-

patrão viu que eu não estava bem e
mandou eu procurar um psiquiatra, foi aí
que fui diagnosticado com depressão grau
2 (um grau leve a ser considerado). Iniciei o
tratamento com antidepressivos, consultas
e mais consultas com psicólogos e
psiquiatra e tudo parecia que estava se
resolvendo, até que atentei mais uma vez
contra a minha vida e dessa vez deixei
marcas em meu corpo!

Soquei um espelho que acabou cortando
a minha mão e quase tendo uma
hemorragia e perda dos movimentos da
mão direita. Com isso fui intensificando
mais ainda o tratamento, até que um dia vi
o aquário do meu cunhado e decidi
estudar um pouco de como ter peixes
como um pet para mim.

Sempre ia na Cobasi e ficava horas e horas
admirando, até que criei coragem e
comprei o meu primeiro aquário de 23
litros, coloquei uma tilápia do Nilo 
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(loucura, mas é real kkkk) e com isso fui
vendo que aquele ser dependia
exclusivamente de mim para sobreviver, e
com isso fui me agarrando nesta idéia de
que os peixes que tenho hoje dependem
exclusivamente de mim, pois somente eu
sei o cuidado e o carinho que eles tanto
merecem. Com isso fui reduzindo os
remédios e até mesmo as consultas, por
ordem dos médicos mesmo.

Hoje tenho dois aquários, um de 200 litros
com sua maioria de kinguios e um de 50
litros com betta e plati. Agradeço muito ao
aquarismo por ter me dado essa
oportunidade de poder olhar para os
peixes e ver que eles para mim foram uma
espécie de salvação para algo que eu já
pensava que não existia mais, que é a
minha própria vida.”

 

 Aquario do Watui 

Aquario do Watui 
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Douglas, 21 anos.
“Primeiramente parabéns por escrever um
artigo tão importante como esse... Bom, lá
vai meu relato. Atualmente tenho 21 anos,
sou estudante e também trabalho. No
começo do ano de 2019 comecei sentir
uns sintomas muito estranhos como
pânico, ansiedade extrema e chorava
muito, até que um dia acordei e mal
conseguia me levantar. 
Meus pais imediatamente correram
comigo ao médico, e eis que veio o
diagnóstico: depressão. Fiquei muito
assustado, parecia que estava em um
buraco o qual não conseguia sair, só
conseguia chorar, não conseguia me
levantar e passava horas e horas dormindo. 

Precisei sair do meu trabalho, e minha vida
parecia estar caindo em um abismo do
qual não conseguia sair. Comecei tomar
medicamentos fortes como tarja preta,

chorava muito e a depressão parecia estar
tomando conta de mim. Para tentar me
animar meus pais decidiram me dar um
cachorrinho, porém eu tenho uma coelha,

e certamente ela não iria gostar. Até que
decidi montar um aquário e fui à primeira
vez em uma Cobasi. 
Nesse dia lembro que mal conseguia
dirigir e quando cheguei até o local me
deu muita ansiedade. Mas fiquei
encantado ao ver tantos peixes, plantas,
aquários... na hora lembro que fiquei muito
empolgado, como se a depressão tivesse
me dado um tempo.  Lembro que com
um sorriso disse para minha mãe que ia
montar um aquário, e eis que fiz isso.

Passei alguns dias pesquisando, montando
e me animando e isso me ajudou muito,

pois conseguia fazer coisas pequenas que,

para um depressivo, é uma tarefa muito
difícil, como sair da cama e dirigir. 
Eu digo que o aquarismo teve uma grande
importância na minha vida. Atualmente
sigo o tratamento contra depressão, tomo
remédios e vou ao médico, mas graças a 

Deus estou muito melhor que antes.
Atualmente tenho um aquário com
kinguios no meu quarto e quando fico
ansioso fico olhando eles, me acalma
muito. A depressão é uma doença muito
séria, só quem passa por ela sabe como é
difícil, um buraco que parece não ter saída.

É importante saber amar o próximo,

abraçar o próximo, dizer o quanto ama. Às
vezes um abraço pode mudar tudo. Bom,

esse é um pequeno relato do que passei.”

Rosana.
“Venho aqui compartilhar com vocês um
pouco da minha história!

Tudo começou quando uma prima, achou
um gatinho na garagem de casa. Seu
namorado o maltratava muito, então
minha mãe o pegou para cuidar sem
compromisso, mal sabia ela que o gato a
adotou. Ele ficou conosco por quase 10
anos, a acompanhava onde ela ia e dormia
junto dela.

De repente começou a crescer um caroço
na sua perninha direita, a veterinária disse
que não podia remover porque já estava
avançado, mas ele pedia socorro com os
olhos. Procuramos ajuda, fizemos cirurgia
em casa, não tínhamos tantos meios
financeiros para arcar com tudo em uma
clínica, fizemos o impossível ao nosso
alcance. Eu achava que não gostava dele,

mas acho que era só ciúmes mesmo rs...
Então ficou pior o local da ferida. No dia
seguinte fui trabalhar e ele não deixou eu
me despedir dele, minha mãe estava
arrasada. Quando cheguei o veterinário me
disse que teve que fazer eutanásia, fiquei
calada e briguei. Quando fui para o quarto
desabei, chorei a noite toda junto com
minha mãe.

Ela ficou depressiva e disse que não queria
mais outro gato ou cachorro devido a esses
sofrimentos, então sugeri a ela voltar a ter
peixes. Há um tempo tinha somente
bettas, um deles ficou doente, aos poucos 
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ela me ajudava a dar comida para o peixe.

Separado dos outros, a cauda regenerou,

soltamos ele. Meses à frente aconteceu
novamente. Tratamos, mas ele veio a
falecer, minha mãe ficou muito triste.

Troquei o aquário de 40 centímetros
por um de 50 centímetros com suporte
todo lindo, e falei que agora esse é dela.

Quando falo que vou me desfazer deles ela
fica doida e diz que é pra deixar os
peixes dela, que ela melhorou muito com
a ajuda deles, que se sente mais calma
em relação ao amor pelo gatinho neném
dela. E acho que até eu mesmo.

Amo demais meus peixinhos, espero
aprender a cuidar mais deles.” Aquario da Rosana 

Você tem depressão? Que tal virar um aquarista?

O mundo é um lugar lindo e é muito importante que você nunca desista.  Dê uma chancepara si mesmo e entre
para o universo do aquarismo, eu prometo que você vai superar tudoisso e essa fase ruim vai passar. Se você

conhece alguém que está passando por isso, mostre esse artigo á ela! Para tudo podemos dar um jeitinho. A SBK
estará à disposição sempre para ajudar a todos, fazemos nosso trabalho com muito amor e dedicação.

Eventos
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Temporada de desova

O trabalho de um piscicultor é árduo o ano
todo, mas na temporada de desova ele se
intensifica. Atenção a parâmetros da água,

seleção dos casais - e quanto mais estabelecida
a criação, mais esta seleção se faz necessária -,  o
espaço para os reprodutores, local para
nidificação e para transferir as desovas, atenção
à alimentação das matrizes, cada detalhe conta
para uma temporada ser bem aproveitada para
que tenhamos  mais uma vez aproveitamento
máximo  desses peixes selecionados.A criação
de kinguios é uma verdadeira “caixa de
surpresas”.  Mesmo com todo esse trabalho e
atenção em momentos primordiais, ainda assim
o que virá durante o desenvolvimento dos
alevinos a peixes adultos continua sendo
incerto.  Às vezes nos perguntamos o que nos
faz gostar tanto de criar e manter kinguios e a
única resposta é o DESAFIO.

 Marcus Paulussi

No último dia 18.01.2020, tivemos um
sábado muito prazeroso na Piscicultura
GoldFish, do criador  Antônio Sakae, um
sábado com muitas risadas e muitos
aprendizados. Debates sobre como vemos
os peixes, como podemos melhorar o
entendimento dos standards de cada
variedade, propostas que venham a somar
na criação de kinguios e isso em âmbito
geral para direcionar criações e linhagens
específicas, propostas de estudos
buscando o melhor entendimento do
manejo e desenvolvimento desses peixes.
E o bacana de tudo isso é que  todos
teremos acesso a dados e informações
acerca dos estudos feitos por membros da
SBK. 

Um dos projetos de nossa sociedade é
tornar cada vez mais comum encontros
entre os amantes desses peixes
fantásticos, encontros para entender pela
visão de outros criadores e hobbystas 
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quais os pontos relevantes na criação e desenvolvimento
de seus peixes, decidir novos caminhos, fazer
competições sadias e por aí vai.
Fora peixes magníficos, ensinamentos que vêm de muita
prática e uma natureza sensacional, ideias e projetos
nascem destes encontros. Um primeiro projeto que a SBK
traz a todos é o “SBK Criador”, que vem nos moldes do
“Goldfish Challenge” proposto pela GSGB (Goldfish
Society of Great Britain). De maneira resumida, um lote
de alevinos de determinada variedade é dividido entre
alguns membros da sociedade, que irão mantê-los por
um período de doze meses. Um questionário básico foi
desenvolvido com questões fixas que todos devem
preencher periodicamente, além de outras informações
julgadas relevantes, o que enriquecerá  as informações
obtidas.
Encerrado este período um novo encontro se realizará e
nele serão debatidos os resultados alcançados por cada
membro participante, verificando quais peixes se
desenvolveram melhor em função do método de criação
utilizado. Esses peixes serão avaliados e classificados em
primeiro, segundo e terceiro lugar, de acordo com a ficha 

técnica da variedade.Um
debate acerca das técnicas
utilizadas e dos resultados
alcançados acontecerá nesta
reunião, que será gravada e
disponibilizada na Seção
Membros da SBK, para que
todos tenham acesso às
informações. Dessa forma
diminuímos as distâncias de
nosso Brasil, possibilitando
mesmo aos membros de
longe participarem de
alguma forma.

Com o tempo será criado um
banco de dados com
informações e históricos para
criadores do Brasil e mesmo
do mundo. Pensamos assim
fortalecer e dar cada vez
mais credibilidade ao
goldfish em nosso país.Desta
forma teremos uma troca de
informações de como peixes
da mesma variedade
selecionados e mantidos por
membros das duas
associações (SBK e GSGB) se
desenvolvem em cada país,
criando bases mais sólidas na
trilha da criação do kinguio.

Como mencionado antes,
uma das metas da SBK é
tornar cada vez mais comum
eventos para troca de
experiências e genética,

transformando cada vez mais
nosso hobby em coisa séria.
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SBK em FOCO
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SBK em FOCO



Conheça nosso

website  e torne-se

um membro 

www.sbkinguios.com


