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Proposta do projeto

• Com a ajuda da cartela Pantone encontrada 
no programa CorelDraw X5 da Faculdade de 
Belas Artes de São Paulo, pude observar e 
reconhecer as seguintes cores dos 
personagens da animação “Rio” para a 
reunião do Comitê Brasileiro de Cores. 
Também fiz comparações com o desenho 
“Aquarela do Brasil” da Disney para 
determinar alguns padrões.



Ficha técnica de Rio 3D

•
Gênero: Animação
Diretor: Carlos Saldanha
Elenco: Vozes de Anne Hathaway, Rodrigo Santoro, Jammie Fox, Jesse 
Eisenberg, George Lopez, Jake T. Austin, Carlos Ponce, Kate del Castillo, 
Bernardo de Paula
Produção: Christopher Jenkins
Roteiro: Don Rhymer, Joshua Sternin, Jeffrey Ventimilia, Sam Harper
Fotografia: Renato Falcão
Trilha Sonora: John Powell
Duração: 105 min.
Ano de Lançamento: 2011
País: EUA
Distribuidora: Fox Film
Estúdio: Blue Sky Studios / Twentieth Century Fox Animation
Classificação: Livre



Orçamento e lucro

• Estimativa de orçamento : $90,000,000 dólares

• Semana de estréia : 

$39,225,962 (USA) (17 Abril 2011) (3,827 Cinemas)
£1,515,853 (UK) (10 Abril 2011) (522 Cinemas)
PHP 24,578,763 (Filipinas) (10 Abril2011) (100 
Cinemas)



Lucros nos EUA (verificado no dia 
06/06/2011)



Lucros nos EUA (verificado no dia 
25/06/2012)



Dados Mundiais



Analisando Blu

• Blu é o personagem principal desta animação, 
portanto o destaque de suas cores foi avaliado 
como 10.

• Blu aparece como filhote e depois aparece na 
fase adulta.

• Suas cores são repetidas em diversos 
momentos do filme.



Analisando Blu (Filhote)

• Blu aparece como filhote logo no inicio da 
animação, no meio da mata e do festival de cores 
dos pássaros.

• Apesar de filhote, suas cores são repetidas ao 
longo do filme, garantindo um 10 de relevância.

• Foram destacadas as cores : 
• 14-4121 TP 
• 16-4031 TP
• 17-4032 TP



Analisando Blu (Adulto)

• Blu aparece em sua fase adulta em Minnesota, 
aos cuidados de sua dona e amiga, Linda.

• Blu tem variações nas tonalidades de azul em 
suas penas. Suas cores são as mais significantes 
do filme : 10 com relação à destaque.

• Foram destacadas as cores : 
• 16-4020 TP 
• 16-4127 TP
• 18-4141 TP



Analisando Jade

• Jade é uma arara azul fêmea, logo, suas cores são 
semelhantes as de Blu, porém ela é menor e suas 
cores são mais sutís.

• As cores de Jade também receberam 10 de 
relevância.

• Foram destacadas as cores : 
• 12-4608 TP
• 14-4516 TP
• 16-4127 TP



Analisando Nico e Pedro

• Logo que Blu chega ao Brasil, ele se depara com dois 
pássaros amigáveis : Nico e Pedro.

• Suas cores são repetidas inúmeras vezes ao longo do filme 
em diversos lugares, concedendo 9 ao nível de relevância.

• Nico apresenta as seguintes cores :
• 13-0850TP
• 12-0712 TP
• E Pedro apresenta as demais cores:
• 11-4303 TP
• 18-1764 TP
• 17-0205 TP
• 19-0000 TP



Analisando Raphael e sua fêmea

• Raphael é um tucano que se dispõe a ajudar 
Blu e Jade. 

• Por ser um tucano , apresenta uma maior 
variedade de cores :

• 11-0701 TP (Branco do corpo)
• 13-1027 TP (Laranja claro do bico)
• 16-1150 TP (Laranja escuro do bico)
• 17-1563 TP (Vermelho do bico)
• 17-4030 TP (Azul do olho)
• 19-1102TP (Preto do corpo)



Sua fêmea possui cores diferenciadas de Raphael:
• 11-0507 TP (Branco/Creme do corpo)
• 13-0317 TP (Amarelo esverdeado do bico)
• 16-5412 TP (Verde esmeralda do olho)
• 18-1710 TP (Vinho da ponta do bico)
• 18-3011 TP (Vinho da ponta do bico)
• 19-1102 TP (Preto do corpo)

Raphael recebeu 7 de relevância a respeito de suas cores, 
enquanto sua fêmea recebeu 6.



Analisando Nigel e 
os Micos

• Nigel é o vilão da história.

• Tem duas tonalidades nas penas do corpo 
e uma na crista :

• 11-0701 TP (Boa parte do corpo)

• 12-0804 TP (Parte do corpo)

• 14-0827 TP (Crista amarela)

• 18-0000 TP (Cinza do bico)



• Os micos atuam como os capangas de Nigel.

• Suas duas cores receberam 6 como nível de 
relevância:

• 15-4503 TP (pelos brancos)

• 17-1506 TP (cinza do corpo)



Analisando Luiz

• Luiz é um bulldog babão que ajuda Blu e Jade 
em sua busca por liberdade.

• Com poucas cores , recebeu um pequeno 
destaque ao longo do filme, garantindo um 6 
de relevância.

• 11-0606 TP

• 16-1331 TP

• 17-1330 TP



Os personagens de Rio na vida real

Ararinha-azul ou Cyanopsitta
spixii

Tucanuçu ou Ramphastos toco

Jade e Blu

Raphael



Cardeal ou 
Paroaria coronataPedro

Canário-da-terra ou 
Sicalis flaveolaNico

Nigel
Cacatua-da-crista-
amarela ou Cacatua 
sulphurea



Analisando e concluindo RIO 

“Rio” é um filme muito divertido 
e extremamente colorido. 
Os tradicionais verde, amarelo 
e azul do Brasil se repetem muito 
ao longo do filme, ao fundo.



• O céu mostrado ao longo do filme pode ser definido em:
• 15-4020 TP
• 15-4225 TP
• A mata vem em grande diversidade, mas podemos citar:
• 15-0341 TP
• 17-0235 TP
• 18-0125 TP
• E o mar em : 
• 16-4535 TP



A origem de Zé Carioca

• Em 1941, o governo americano resolveu 
se aproximar da América Latina, devida a 
Segunda Guerra Mundial. Walt Disney foi 
aconselhado a fazer uma viagem e 
passou por Peru, Argentina e Brasil. 
Apaixonado pelo Rio de Janeiro, Walt 
Disney disse que tinha que deixar um 
presente para os cariocas, criando assim 
o Zé Carioca (em seu quarto, no Hotel 
Copacabana), que aparece em “Alô 
Amigos” (conhecido no exterior como 
“Saludo Amigos”) e depois em "Os três 
cavaleiros" (The three caballeros/Los tres
caballeros).



Analisando Zé Carioca

• Vestindo terno e gravata 
coloridos, com um chapéu de 
palha e carregando um guarda-
chuva, assumia uma imagem 
parodiada dos homens de 
negócio da alta sociedade norte-
americana, que sempre se 
apresentavam com ternos e 
chapéus pretos com suas 
bengalas em 1940.



Analisando “Aquarela do Brasil”

• Walt Disney mostra o Rio de Janeiro de uma
maneira que só ele poderia, repleto de magia.
Brincando com formas e cores, alterando a 
paisagem e nos mostrando um Brasil repleto de 
encantos em sua fauna e flora.

• Depois disso, Zé Carioca é apresentado e recebe
Donald com o típico bom humor e personalidade
do brasileiro, mostrando o quanto ele é bem
vindo.

• Donald rapidamente é contagiado pelo samba e 
bossa nova ao caminhar pelas ruas do Rio de 
Janeiro, ao desfrutar de um pouco de cachaça e 
ao finalizar sua noite dançando com a famosa
Carmen Miranda no ilustre Hotel Copacabana.

• Disney nos mostra o Brasil sofisticado dos anos
40.



Analisando “Você já foi à Bahia?”

• Em seu aniversário, Donald é 
surpreendido por um presente de 
seu amigo, Zé Carioca e os dois 
acabam indo visitar a Bahia, onde 
Donald novamente é cativado pela 
música brasileira e seus encantos.

• Zé Carioca e o Pato Donald 
interagem com Aurora Miranda, 
irmã de Carmen Miranda, com suas
canções e charmes.

• Teve duas indicações ao Oscar, nas
categorias “Melhor Som” e “Melhor
Trilha Sonora de Filme Musical”



“Rio” x “Aquarela do Brasil”

• Semelhanças
• Em ambos os filmes, o Brasil tem aves como personagens principais 

representantes.

• Costumes brasileiros são apresentados aos estrangeiros.

• Zé Carioca apresenta o samba ao Pato Donald, passa pelo calçadão de 
Copacabana até chegar em um bar para tomarem cachaça.

• Túlio mostra a Linda o Carnaval do Rio de Janeiro; Enquanto Raphael mostra a 
cidade para Blu e o apresenta ao Samba.

• Outra semelhança observada nos dois filmes é o cenário alterado. Túlio leva Linda 
para jantar em um café francês, localizado em um bairro inspirado na Lapa, onde 
ambos tomam vinho.

• E Zé Carioca leva Donald para um bar com um estilo francês, onde tomam 
cachaça, no calçadão de Copacabana. 

• É curioso mencionar que Linda e Blu chegam ao Brasil no mesmo período que 
Walt Disney veio, no Carnaval.



• Diferenças

• O desenho “Aquarela do Brasil” mostra um Brasil 
privilegiado, enquanto a animação “Rio” mostra o tráfico 
de animais e a vida na favela, apesar da boa embelezada 
que deram.

• Estilos musicais apresentados são completamente 
diferentes. 

• Enquanto Disney tem em sua equipe Aloysio Oliveira 
como produtor e Ary Barroso como compositor. Saldanha 
traz Sérgio Mendes; Will.I.Am; Carlinhos Brown; Bebel 
Gilberto, entre outros. Apresentando samba-enredo, 
bossa nova, samba-rock, rap, dance, criando uma mistura 
cultural e as vezes, perdendo o foco.



Webgrafia

• http://guia.folha.com.br/cinema/ult10044u898468.shtml

• http://www.travelbrasilonline.com/o-filme-rio-3d/

• http://www.imdb.com/title/tt1436562/business

• http://boxofficemojo.com/movies/?page=intl&id=rio.htm

• http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/04/conheca-especies-reais-que-
originaram-personagens-do-filme-rio.html

• http://www.youtube.com/watch?v=lUMuOXpij6s

• http://pt.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9_Carioca

• http://www.youtube.com/watch?v=JSBxYcxnhf8




