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“Aquaman” revela a história de origem do meio-humano, Arthur Curry, levando-o na jornada 
de sua vida. Uma jornada que vai forçá-lo a não só encarar sua verdadeira identidade, mas 
também a descobrir se ele tem o que é necessário para ser um rei. 

Após o Aquaman salvar a tripulação de um submarino das mãos de piratas, ele se vê em um 
conflito após um dos piratas atacar Atlântida.

Após esse ataque, Orb (Patrick Wilson) consegue convencer outros líderes de Atlântida a 
começarem uma guerra contra o povo terrestre. 

Ele havia decidido não ajudar Atlântida após o último rei ter executado sua mãe, por causa de 
seu nascimento. 

Com os acontecimentos, Mera (Amber Heard) consegue convencer Arthur a tomar seu trono de 
direito e impedir a guerra.



A quase morte de seu pai devido ao primeiro ataque de Atlântida, convenceu-o a ajudar. 
Sua aventura terá vários perigos, perigo à sua própria vida e perigo à sua parceira, Mera. 
E ele reviverá feridas e lembranças de seu passado, para aprender sua lição de vida.

O longa possuí mais de duas horas de duração de pura ação! Eles aproveitaram muito dos 
efeitos especiais no filme, ainda mais que grande parte dele se passa embaixo d’água. 

Ele contém várias sequências de ação, e possuindo uma ótima trilha sonora.

Seu enredo não possuí erros aparentes, e mesmo com sua longa duração, não deixa o filme 
cansativo. 

E trata-se de um filme muito bem trabalhado em sua parte técnica e traz um ótimo 
entretenimento ao público.



• Com US$ 1,13 bilhão de dólares lista dos 20 
maiores bilheterias de todos os tempos

• No Mundo todo Aquaman faturou U$ 
1.147,661,807 Bilhão de Bilheteria 
Mundial.(consulta de 11/04/2019)

• Em 27 de Fevereiro de 2019, Aquaman 2 ganhou 
sua de estreia, a vindoura sequência do filme de 
2018 chega em 16 de Dezembro de 2022. Até o 
momento, Aquaman 2 é o Unico filme da DC 
confirmado para 2022.

• 13 de dezembro de 2018 lançamento no Brasil

• Diretor: James Wan
• Roteiro: David Leslie Johnson , Will Beall
• Elenco: Jason Mamoa, Amber Heard, 

Nicole Kidman, Willem Dafoe, Julie 
Andrews,etc.

• Genero : Aventura
• Música : Rupert Gregson-Williams
• Cinematografia Don Burgess
• Companhia (s) : Warner Bros. Pictures

DC Films
Cruel and Unusual Films
Mad Ghost Productions

• Distribuição : Warner Bros. Pictures

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rupert_Gregson-Williams


Premiação
 Carburada de Prata Melhor Filme de Água
 Golden Hero Awards : Melhor Diretor James Wan

Melhor Atriz Nicole Kidman
Melhor Fotografia Don Burguess
Melhor Efeitos Visuais 



Julie Andrews com a voz de Karathen: uma criatura submarina mítica que 
ajuda Arthurs em sua busca para se tornar o rei da Atlântida e restaurar a paz 
entre os sete reinos submarinos e o mundo da superfície.











CONSIDERAÇOES FINAIS
O FILME TEM MOMENTOS ENGRAÇADOS O ATOR MUITO BOM.
EU SENTI QUE FAZ REFERENCIA AOS QUATRO ELEMENTOS DA NATUREZA 
(ÁGUA, TERRA, FOGO E AR).
E SUA PALHETA FICA NESSES ELEMENTOS COM EXCEÇÃO DE CENAS QUE 
APARECE A MERA QUE TEM UM AR ROMÂNTICO E QUE DÁ UM TOM MAIS 
ROSA E ROXO , MUDANDO A PALHETA COMO UM DESTAQUE.













Fim da primeira análise.
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