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Para quem busca realizar uma cerimônia de ca-
samento descontraída e ao ar livre, aproveitando a 
própria natureza como cenário principal, a praia pode 
ser o lugar ideal. Mas casar na praia, assim como em 
qualquer outro lugar, exige planejamento e atenção de 
quem está organizado o evento. Além do gasto, uma 
das primeiras preocupações que surgem para quem 
quer se casar na orla marítima, mas não mora nesse 
ambiente, é em relação à distância do trajeto para to-
dos os convidados, além de muitas outras. “As princi-
pais preocupações de quem vai se casar na praia são 
relacionadas ao orçamento do evento; quantidade de 
convidados; distância; clima e acomodação,” explica 
o assessor de eventos Marcos Sanches. Segundo ele, 
as praias mais procuradas, no Estado de São Paulo, 
para quem vai se casar são: Cambury, Caraguatatuba, 
Guarujá, Maresias, Toque-Toque, Juquehy e Ilhabela, 
pois além de serem belas, oferecem estruturas prontas 
para esse tipo de ocasião.

Casamento

Tempo
Além de ser um lugar aberto, o ambiente maríti-

mo sofre variação das marés. Então, é preciso escolher 
muito bem a data e o horário do casamento, para evitar 
problemas e ter um plano B pronto para entrar em ação, 
caso mudanças climáticas repentinas possam aconte-
cer. “Vale tomar cuidado com a maré e saber até onde 
ela sobe”, conta a também assessora de eventos Ana Ca-
rolina Silveira Prado, da empresa Ewento.

Segurança
Como a praia é um lugar público, vale ainda ficar 

atento em relação à segurança. Para realizar esse tipo de 
cerimônia, é preciso pedir permissão à prefeitura local, 
algo que pode ser feito com facilidade, principalmente 
fora de temporada, quando as praias costumam estar 
mais vazias, o que permite delimitar um espaço e evitar 
a entrada de intrusos. u

tropical



Convidados, convites e lembrancinhas
Em relação aos convidados, para que ninguém especial fique de fora, o ideal é 

que tanto a noiva quanto o noivo tenham sua própria lista e que sejam confirma-
das as presenças. Por ser em um ambiente leve, um casamento na praia vai bem 
com convites temáticos, com motivos de conchas; peixes e barcos; em um papel 
reciclável, com um ar natural ou rústico. As lembrancinhas também podem abusar 
do tema ‘navy’. Segundo Marcos, algumas opções são: águas aromatizadas; caixi-
nhas com chocolates em formatos de conchas e pérolas; garrafas decoradas com 
areia colorida; entre outros.

Decoração, doces e pratos
A decoração de um casamento na praia pode ser tanto clássica, quanto temáti-

ca, dependendo do gosto dos noivos. “Para a festa, é legal montar uma decoração 
com vasinhos em vários tamanhos e cores; toalhas coloridas; sousplat de ratan; co-
pos bico de jaca; vegetação em vasos de barros; cestões; cadeiras tyfani de madeira; 
mesas comunitárias de demolição, que dão um ar rústico; prateleiras; potes de por-
celanas; e acervos de família, itens que compõem muito bem o estilo. Para a ceri-
mônia, vale investir em tapetes de sisal; cestões com vegetação e cadeiras coloridas 
ou brancas, de acordo com a personalidade da noiva”, explica o assessor. “A mesa de 
doces tem de ter docinhos leves com base de frutas e chocolates o suficiente para 
os convidados comerem à vontade. Vale dizer que está voltando a moda dos doces 
da vovó, como balas de coco frescas; macarons coloridos; alfajores; brigadeiros de 
colher; potinhos com doces da fazenda; entre outros. O bolo é a cara do casamento, 
ou seja, a personalidade dos noivos. Eu, como assessor, indico o naked cake ou até 
pilhas de muffins de sabores variados, para esse tipo de festa”, completa Marcos. 
Como o ambiente de praia costuma ser quente e úmido, é aconselhado pelos asses-
sores servir pratos leves e frescos, como saladas, grelhados, risotos e ‘finger food’, 
que também estão em alta e costumam ser bem aceitos pelos convidados.

Bons modos
Para evitar situações constrangedoras referentes ao traje e a comportamentos 

aceitos pelos noivos, a dica é deixar bem claro no convite que tipo de roupas podem 
ser usadas durante a cerimônia. “A etiqueta e a educação devem ser as mesmas em 
casa ou fora e isso serve para festas também”, afirma Ana Carolina.

Gastos
Segundo Marcos, um casamento bem feito na praia custa em média de 80 a 

100 mil reais. Para evitar que a cerimônia torne-se um verdadeiro peso no bol-
so é preciso ficar atento às datas e planejar o evento com no mínimo um ano de 
antecedência. O auxílio de um assessor é essencial para realizar a cerimônia com 
tranquilidade e também economia, pois esse profissional irá pesquisar o melhor 
custo/benefício para os noivos. nn
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