
ESPAÇO PARA EVENTOS  

JARDIM BOTÂNICO  
DE SÃO PAULO 

 



O Jardim disponibiliza de uma área gramada 
para eventos na Alameda Von Martius  e o 
Espaço Jequitibá, nessas áreas não temos 

nenhuma estrutura montada, precisam ser 
providenciadas todas as estruturas de  

iluminação, geradores, banheiros químicos,  
o que for necessário para o seu evento. 

 

Os valores são cobrados por hora da 
montagem até a desmontagem.  

Os valores são atualizados anualmente. 



 

Entrada da Alameda von Martius 



 

Alameda Von Martius - estacionamento 



 

Espaço para montagem das estruturas 



 

Espaço para montagem das estruturas 



 

Espaço para montagem das estruturas 



 

Espaço Jequitibá 



Espaço Jequitibá 



Espaço Jequitibá 



Espaço Jequitibá 



 

Casamentos 



Casamentos realizados  



 







REGULAMENTO 
 II. DEFINIÇÕES: Tendo como base a Resolução SMA –8 de 31/01/2012, 

publicado em D.O.E. de 02/02/2012, Seção I, página 73, que dispõe sobre 
a fixação de preços de produtos e serviços produzidos, o Instituto de 
Botânica disponibiliza parte se sua área para a realização de eventos, 
fotografias e filmagens, inclusive álbuns de casamento e books 
fotográficos, mediante pagamento. 

 II. LOCAL: O Interessado deverá fazer uma visita ao Jardim Botânico de 
São Paulo/Instituto de Botânica para conhecimento e escolha do melhor 
local para a atividade pretendida e verificar as suas condições e 
necessidades. O local escolhido será definido conforme o tipo de 
atividade e mediante a aprovação pela instituição. 

 III. SOLICITAÇÃO: A solicitação deverá ser feita por escrito e enviada para 
o e-mail: eventocomercial@ibot.sp.gov.br 

 O interessado deverá encaminhar a solicitação, com prazo mínimo de 5 
(cinco) dias úteis de antecedência, acompanhada da descrição em 
detalhes do evento e das atividades a serem desenvolvidas; número de 
pessoas e veículos envolvidos para produção e convidados, quando 
houver; horário de início e término, inclusive para montagem e 
desmontagem dos equipamentos; dia(as) da semana, mês e ano e o local 
exato pretendido para a de realização do evento na área do Jardim. Após 
análise dos dados enviados, o Instituto apresentará um orçamento. 
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Dados da Empresa, nome, endereço, telefone, CNPJ; nome da pessoa responsável, 
endereço, telefone, RG e CPF também serão necessários para preenchimento e 
assinatura do Termo de Permissão de Uso do Espaço e/ou Imagem juntamente 
com o responsável pelo Instituto de Botânica. 
 VI. RESTRIÇÕES E OBRIGAÇÕES: 
 1 - O uso da área e seus resultados devem ser realizados com total 
segurança, respeitando-se e preservando-se todo o patrimônio vegetal e 
arquitetônico do Jardim Botânico de São Paulo; 
 2 - O interessado deverá arcar com todo custo e responsabilidades 
relativas ao evento, providenciando empresa especializada para a montagem o e a 
desmontagem do evento (estrutura, Buffet, decoração, água, energia (gerador), 
banheiros químicos, seguranças, manobristas, etc.); 
 3 - O interessado deverá providenciara obtenção e apresentação das 
licenças junto aos órgãos municipais e estaduais competentes e entregues no dia 
anterior do início da montagem do evento; 
 4 - O valor acordado no orçamento, incluindo o valor previsto para 
número de veículos que utilizarão o estacionamento ou área adaptada para este 
fim , deverá ser pago à vista antes 1 (um) dia antes do início da montagem. Uma 
vez efetuado o pagamento, em caso de desistência, o valor não será devolvido em 
nenhuma hipótese; 
 5 - Quaisquer danos decorrentes do uso do espaço durante a montagem, 
realização ou desmontagem do evento, deverá ser ressarcimento pelo Interessado 
ao Instituto de Botânica, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após a utilização do 
espaço. 
 

 



VALORES POR HORA ano 2015 

 Segunda ou terça-feira 

Das 9:00 as 17:00 (horário comercial) – R$ 938,00 por hora 

Fora do horário comercial – R$ 1.232,00 por hora 

 Quarta, quinta ou sexta-feira 

Das 9:00 as 17:00 (horário comercial) – R$ 1.042,00 por hora 

Fora do horário comercial –R$ 1.367,00 por hora 

 Sábado, Domingo e feriados 

Das 9:00 as 17 :00 –R$ 1.232,00 por hora 

Fora do horário comercial –R$ 1.641,00 por hora 



Valores das diárias – 24 horas 

 Segunda e Terça-feira  

R$ 27.216,00 

 Quarta, Quinta ou Sexta-feira  

R$ 30.208,00 

 Sábado, Domingo e Feriado  

 R$ 36.112,00 



 

CCTC 

Tel: 5067-6052 

eventocomercial@ibot.sp.gov.br 

CONTATO 


