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MARCAS E DIREITO DE USO 

As imagens contidas neste material não podem 

ser utilizadas por terceiros sem a expressa 

autorização de seus autores como também 

do site Casando sem Grana.  

Uso não comercial. Você não pode utilizar esta 

obra com finalidade lucrativa. Você pode copiar, 

distribuir, exibir e executar a obra.  

Vedada a criação de obras derivadas. Você 

não pode alterar, transformar ou criar outra 

obra com base nessa. 

Essa obra foi inteiramente idealizada e produzida 

pelo blog Casando sem Grana e reflete seus 

pontos de vista sobre os produtos, serviços e 

organização do evento descrito. 

Esta obra está licenciada sob Creative 

Commons – Atribuição – Não comercial - 

Sem derivações 4.0 – Internacional. 

 

 
 

http://shutr.bz/1NuHJoF
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APRESENTAÇÃO 
 

Dia 23 de outubro começa em todo o hemisfério Sul essa que 

é uma das mais belas estações. Os dias começam 

lentamente a tornarem-se mais longos que as noites, o calor 

vem aquecendo nossos corações, cidades começam a 

florescer enquanto outras recebem um pouco de chuva. 

Definitivamente os meses de setembro e outubro tornaram-se 

os queridinhos dos casais e a primavera vem presenteá-los 

com um casamento incrível.  

Ainda assim há uma série de cuidados a serem planejados o 

quanto antes e é disso que vamos tratar nesse e-book. 

Enjoy! 

 

ESPAÇO 
 

É possível notar uma variação climática – muito mais intensa 

nos extremos do Brasil – que traz consigo um pouco dos 

climas do inverno e do verão. Para cerimônias ao ar livre é 

necessário observar (e preparar): 

- O histórico do clima da região onde será realizado o 

casamento; 

- A previsão do tempo próximo ao grande dia; 

- Um plano B no caso de queda brusca de temperatura ou 

chuvas. Ex.: deixar os convidados de pré-aviso para se 

agasalhem, providenciar aquecedores, pedir apoio da 

equipe de assessoria para transferir a cerimônia para um 

espaço coberto/fechado, etc. 
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DECORAÇÃO 
 

Como falar de decoração sem pensar nas flores, não é 

mesmo?  Antes de mais nada é preciso informar-se sobre os 

tipos de flores mais facilmente encontradas em sua região 

neste período. No geral estas são as espécies que se 

desenvolvem melhor no clima da primavera: 

Girassol, Rosas, Orquídeas, Margaridinhas, Hortênsias, 

Jasmins, Alamandas, Clívias, Hibisco (combina com 

casamentos na praia), Gérberas, Gazânias, Lágrimas-de-

cristo, Bocas-de-leão, Crisântemo, Frésias, Violetas, Damas-

da-noite, entre outras. Sendo que as destacadas acima são 

as mais fáceis de serem encontradas em decorações de 

casamento e muitas têm valores mais em conta. 
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Imagens: Google 

O CEAGESP fornece em seu site uma cotação em tempo real 

dos preços de seus produtos, inclusive das flores, que serve 

como base para sua pesquisa. 

http://bit.ly/1KyixY0
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Aproveite o clima da temporada para optar por uma 

decoração mais leve e suave utilizando flores do campo e 

itens que remetam a delicadeza e o romantismo da estação. 

Sua equipe de decoração saberá conciliar seu estilo a estes 

elementos mas, enquanto isso, você já pode ir montando seu 

Círculo Cromático e identificando as cores que combinarão 

perfeitamente com o seu big day. 

 

BUFFET 
 

Cada dia mais variadas as opções de cardápio, não há 

porque não inovar nessa transição climática com uma das 

opções abaixo: 

Cardápio tradicional 

 Buffet de massas 

 Churrasco 

 Formato jantar: uma mescla de canapés e salgados de 

entrada, seguidos do jantar servido em ilhas 

gastronômicas (ex.: com um ou dois tipos de corte de 

carne + acompanhamentos que podem ser saladas, 

arroz, etc.) e sobremesa (geralmente serve-se o bolo do 

casamento com sorvete). 

Cardápios alternativos 

 Brunch 

 Café colonial/café da manhã 

 Buffet de crepes 

 Coquetel 

Cardápios inovadores 

 Rodada de pizza 

 Hambúrguer  

 E muitos outros. 

 

http://bit.ly/1hsUO3P
http://bit.ly/1KyFc6E
http://bit.ly/15Kha52
http://bit.ly/164MXRq
http://bit.ly/1af2VwC
http://bit.ly/1dMnVvm
http://bit.ly/19eM0J4


8 
 

LEMBRANCINHAS 
 

Para saudar a estação e economizar, que tal itens eco 

sustentáveis e cheios de significado? Vasinhos com mudas 

caíram de vez na graça dos noivos, seguidos pelas ecobags, 

saquinhos rústicos de papel, geleias, compotas e todo tipo de 

doces caseiros. 
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Imagens: Casando sem Grana 

TRAJES 
 

A escolha do traje dos noivos é um momento completamente 

íntimo que envolve tão somente o estilo de cada um. Mas é 

importante estar atento e aberto as tendências que trazem a 

leveza, frescor e toque romântico da primavera. Vestidos de 

renda e de tecidos leves continuam com tudo. Os ternos têm 

cortes cada vez mais modernos e as cores tornam-se cada 

vez mais variadas. 
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Imagens: Casando sem Grana 

PAPELARIA 
 

Romance e natureza são as palavras de ordem no momento 

de escolher o estilo da papelaria do seu casamento. Confira 

esses modelos fofos da Abelha Design: 

http://bit.ly/1f0piWD
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Na hora de escolher o tipo de papel, que tal o semente 

(como neste último convite acima)? Seu convite jamais será 

descartado: basta que seu convite o pique e plante-o em um 

vasinho para que lindas flores nasçam dali um tempo. Não é 

incrível? 

 

DOCES 
 

Que tal fugir dos tradicionais e acrescentar um toque caseiro 

a sua mesa de doces? Confira essas opções: 

 Doce de Leite 

 Doce de Abóbora com Coco 

http://bit.ly/13ZoEls
http://bit.ly/13ZoEls
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 Goiabada 

 Bananada 

 Pêssegos em Calda 

 Figos em Calda 

 Abacaxi em Calda 

 Goiaba em Calda 

 Doce da Casca do Maracujá 

 Doce de Mamão 

 Doce de Batata Doce 

 Arroz Doce 

 Curau de Milho Verde 

 Quindim 

 Ambrosia 

 Cocada de Colher 

 Cocada Tradicional 

 Pé-de-moleque 

 Canudinhos com Doce de Leite 

 Pudim de Leite 

 

Imagem: Google 
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BÔNUS - 7 DICAS CRIATIVAS 
 

1. Que tal usar pétalas de flores ou até mesmo alpiste em 

um casamento no campo para substituir o tradicional 

arroz na saída dos noivos? Arroz cru pode engasgar 

passinhos que venham se alimentar dele. 

2. Que tal eleger um tema para o seu casamento? Do 

jardim encantado a Star Wars, todo tema ajuda a 

organizar mentalmente o que desejamos ver presente 

em nossa decoração. 

3. Não somente de flores vive a primavera: uma variedade 

de frutas pode compor o cardápio do seu casamento. 

Que tal uma cascata de chocolate para frutas no 

palito? 

4. E porque não usar morangos ou outras frutas no 

champanhe do brinde? 

5. Na saída, junto com o café, deixe saquinhos de chá 

com sabores de frutas da estação. 

6. Que tal usar flores e frutas para decorar o seu bolo? Se 

você não é fã de bolos em estilo naked, pode usar flores 

de açúcar. 

http://bit.ly/Y1RlA7
http://bit.ly/TgUt2l
http://bit.ly/TgUt2l
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7. E o mais importante: que independente da estação, seu 

casamento tenha a personalidade e a alegria de vocês 

estampadas em cada detalhe. 

 

 

Primavera – Tim Maia 

 

Boa sorte! :) 

https://www.youtube.com/watch?v=852uCGcseIs
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