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World’s biggest floating Christmas tree is attraction in Rio de Janeiro

Árvore do Rio, Lagoa Rodrigo de Freitas | Photo: Disclosure

When the clock strikes 09 p.m. on December 1st, Rio de Janeiro will light the biggest floating
Christmas tree in the world. The 70m (equivalent to a 24-story building) tree, named Árvore do
Rio, it will be placed on the waters of the Rodrigo de Freitas Lagoon, in Rio’s South Zone. In all,
the tree will have 900,000 LED lamps and eight scenographic phases, predominantly green and
yellow. The inauguration night will have a seven-minute fireworks display. Around 200,000
people are expected for the show.
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Designed by set designer Abel Gomes, the structure weighs 369 tons and is lighter than
previous trees - some of them weighed up to 542 tons. According to the artist, the tree will
light up gradually, first by colors. Then it will form the image of a pine tree, which will gradually
be colored with some Christmas elements. It will be lit from 8:00 p.m. to 1:00 a.m. on
weekdays and from 8:00 p.m. to 2:00 p.m. on weekends until January 6, 2019.
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Launched in 1996, the tree is the third most popular attraction among visitors in the city of Rio,
second only to carnival and the New Year’s Eve celebrations. The Christmas symbol hasn’t
been erected in the last two years. “Making the best events in the world is in our DNA”, said
entrepreneur Roberto Medina, one of the founders of the attraction, during the launch of the
project that has inspired similar initiatives in cities like Porto and Lisbon, in Portugal, and
Warsaw, in Poland.
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Maior árvore de Natal flutuante do mundo é atração no Rio de Janeiro
Quando o relógio marcar 21 horas no próximo dia 1º de dezembro, o Rio de Janeiro acenderá a
maior árvore de Natal flutuante do mundo. Batizada de Árvore do Rio, ela ocupará o espelho
d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona Sul da cidade, com seus 70 metros de altura,
equivalentes a um prédio de 24 andares. Ao todo, serão 900 mil lâmpadas de LED e oito fases
cenográficas, com predominância das cores verde e amarela. A primeira noite será

acompanhada de um espetáculo de fogos de artifício com duração de sete minutos, para o
qual são esperadas 200 mil pessoas.
Projetada pelo cenógrafo Abel Gomes, a estrutura pesa 369 toneladas e é mais leve que as
anteriores, que chegavam a 542 toneladas. De acordo com o artista, a árvore vai se iluminar
aos poucos, primeiro por cores. Depois, formará a imagem de um pinheiro, que será colorido
aos poucos com alguns elementos natalinos. Até 6 de janeiro de 2019, ela ficará acesa das 20h
até 1h nos dias úteis e nos finais de semana de 20h as 2h.
Lançada em 1996, a árvore é a terceira atração que mais atrai visitantes na cidade do Rio,
perdendo apenas para o carnaval e o réveillon. Há dois anos o símbolo natalino não era
erguido. “É do nosso DNA fazer os melhores eventos do mundo", afirmou o empresário
Roberto Medina, um dos idealizadores da atração, durante o lançamento do projeto, que já
inspirou iniciativas semelhantes em cidades como Porto e Lisboa, em Portugal, e Varsóvia, na
Polônia.
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