Tabela de Honorários Mínimos dos
Profissionais da Agronomia no Estado de Mato Grosso
Apresentação

Disponibilizamos aos associados das Entidades de Classe da modalidade agronomia
(AEA’s) e a toda sociedade a Tabela de Honorários Mínimos dos Profissionais da
Agronomia no Estado de Mato Grosso. É mais uma ferramenta disponível ao
Engenheiro Agrônomo no seu exercício profissional, conferindo ética, legitimidade e
segurança na prestação de serviços.
A tabela de honorários que segue, possui carácter de referencia mínima para ser
praticado pelo profissional no momento de sua contratação, norteando a sua
remuneração de acordo com os serviços prestados, limitando os exageros bem como a
concorrência desleal.
O profissional deve ficar atento nos valores aqui determinado como mínimos a serem
cobrados, podendo ainda consultar outras tabelas de referencias e o Sindicados dos
Engenheiros para melhor segurança dos valores propostos.
Desejamos que esta tabela seja útil para os profissionais da modalidade agronomia no
Estado de Mato Grosso, na qual ficará disponível no site do CREAMT para ser
consultada a qualquer tempo.
Cuiabá – MT – Brasil - 2015
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ANEXO I
Trata-se da apresentação do valor de referencia de honorários para o exercício do ano de 2015
devidamente aprovado pela plenária do CREA MT.
Valor de Referencia de Honorários – VRH (*)/2015.......................................................................................R$ 394,00(**)
(*) Unidade de referencia que será atualizado pelas AEA´s e aprovado pela plenária todo mês de Dezembro de cada ano.
(**) R$ - Valores mínimos de referências convencionados

ANEXO II
Para a prestação de serviços de consultoria, assessoria e assistência técnica se adotam os valores apresentados abaixo.

1. DA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CONSULTA: Para exame de problemas técnicos de agronomia (Consulta), assim como a recomendação técnica
de insumos utilizados em explorações agrosilvopastoris (Receita) o profissional será remunerado por hora:
a) 0,250 VRH/hora em Atividades no domicilio.....................................................................................R$ 98,50
b) 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio........................................................................R$197,00
1.1.

Assessoria

Prestação sistemática de trabalho de orientação profissional, por tempo ou prazo determinado ou para finalidade
especifica:
a) 0,250 VRH/hora em Atividades no domicilio.....................................................................................R$ 98,50
b) 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio........................................................................R$197,00
1.2.

Assistência Técnica

É o conjunto de ações integradas objetivando dar condições ao usuário de adotar e utilizar técnicas recomendadas para o
êxito do seu empreendimento.
a)

Em valores percentuais:

a.1 - 2% a 5% do orçamento total do empreendimento;
a.2 - 2% a 5%, com base na produção total do empreendimento.

b) Por hora de trabalho:
b.1 - 0,125 VRH/hora de trabalho.........................................................................................................R$ 49,25
b.2 - 1,000 VRH/dia de trabalho.........................................................................................................R$ 394,00

1. DO ENSINO, PROPAGAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS
a)

A remuneração de aulas avulsas, palestras e conferências:
a.1 - 0,250 VRH/ hora …............................................................................................................................................R$98,50

b) Quando se tratar de aulas periódicas, cursos, mini-cursos, etc:
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b.1 - 0,200 VRH/hora..................................................................................................................................................R$78.80

c)

A organização de informações agronômicas em forma adequada para divulgação escrita, falada ou audiovisual:
c.1 - 0,125 VRH/lauda ...............................................................................................................................................R$49,25
c.2 - 0,300 VRH/hora serviços..................................................................................................................................R$118,20

1. DA VISTORIA, PERÍCIA, AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER
TÉCNICO


Utilizar a Tabela de honorários do IBAPE/MT-Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia

2. CONSULTA / RECEITA AGRONÔMICA
Ato de um profissional examinar problemas agronômicos podendo resultar num diagnóstico ou receita. Exame de
problemas de engenharia agronômica, assim como a recomendação técnica a ser utilizado em exploração agro-silvopastoril e a prescrição quantitativa de insumos:
a)

Consulta com base em informações do arquivo do profissional e amostras fornecidas pelo cliente:
a.1 - 0,250 VRH/consulta e receita.............................................................................................................................R$98,50
a.2 - 0,300 VRH/ hora trabalho consulta e receita com base no diagnóstico in loco .............................................. R$118,20

1. ESTUDO TÉCNICO
Atividade que envolve simultaneamente, o levantamento, a coleta, a observação, o tratamento e análise de dados de
natureza técnica, necessária a execução de obra ou serviço técnico, ou desenvolvimento de métodos ou processos de
produção e/ou determinação de viabilidade técnico-econômica. Estimativa da rentabilidade de um empreendimento ou
serviço, bem como sua adequação técnica:
a) 0,250 VRH/hora para trabalho no domicilio...............................................................................................................R$98,50
b) 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio...............................................................................................R$197,00

1. EXECUÇÃO DE PROJETO, SERVIÇO OU OBRA
Os honorários poderão ser fixados tomando como base, opcional ou cumulativamente:
a) em valores percentuais:
2% a 5% sobre o valor da obra ou serviço, conforme a complexidade do caso;
2% a 5% sobre a estimativa de produção.
b) por hora de trabalho:
b.1 - 0,250 VRH/ hora para trabalho no domicilio......................................................................................................R$98,50
b.2 - 0,500 VRH/ hora de trabalho FORA do domicilio...........................................................................................R$197,00

1. FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO E OU EMPREENDIMENTO
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Atividade que envolve a inspeção de obra ou serviço com a finalidade de examinar ou verificar se a sua execução
obedece às especificações, cronogramas físicos e financeiros estabelecidos no projeto:
a) em valores percentuais:
2% a 5% do valor total do projeto ou serviço a ser executado.
b) por hora de trabalho:
b.1 - 0,250 VRH/ hora para trabalho no domicilio......................................................................................................R$98,50
b.2 - 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio.......................................................................................R$197,00
c) Fiscalização em nível de auditoria:
Utilizar a tabela do IBAPE/MT

2. INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÃO SOBRE ANÁLISE DE SOLO OU DE PRODUTO DE ORIGEM
VEGETAL OU ANIMAL
É o serviço técnico com objetivo de identificar a potencialidade, deficiência e desequilíbrio do solo ou nutricional dos
vegetais ou animais e a formulação de uma recomendação técnica corretiva:
a) 0,250 VRH/ hora para trabalho no domicilio..............................................................................................................R$98,50
b) 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio..............................................................................................R$197,00

1. LAUDO E PARECER
Trabalho conclusivo sobre uma determinada situação, com a finalidade de fornecer subsídios as decisões do
cliente:
a) 0,250 VRH/ hora para trabalho no domicilio...........................................................................................................R$ 98,50
b) 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio..............................................................................................R$ 197,00
Laudo de avaliação de desempenho de pivô central:
Consiste na determinação dos coeficientes de eficiência do equipamento, calibragem do percentímetro e velocidade,
checagem do dimensionamento hidráulico e outros:
a)
b)
c)
d)

3,560 VRH/ pivô de até 25 ha...............................................................................................................................R$ 1.402,64
5,330 VRH/ pivô de 25 a 50 ha..............................................................................................................................R$2.100,02
7,361 VRH/pivô de 50 a 100 ha.............................................................................................................................R$2.900,23
8,376 VRH/pivô acima de 100 ha + negociar.........................................................................................................R$3.300,14

1. DOS LEVANTAMENTOS FUNDIARIOS E OUTROS
1.3.

Georreferenciamento de imóveis rurais

Cálculos e procedimentos para atender aos procedimentos e acurácia exigida pela Lei Federal nº 10.267, de 28 de agosto
de 2001, regulamentada pelo decreto 4.449, de 30 de outubro de 2002 e a “Norma Técnica para Georreferenciamento de
Imóveis Rurais – 2ª Edição”, elaborada pelo INCRA, de novembro de 2003, constando os seguintes itens:
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AREAS (ha)
Até 10
11-30
30-50
51-100
101-200
201-500
501-2.000
2.001-5.000
Acima de 5.000

1.4.

VRH/ha
0,507

VALOR (R$/ha)
200,00

0,380
0,228
0,203
0,152
0,101
0,050
0,025
0,013

150,00
90,00
80,00
60,00
40,00
20,00
10,00
5,00

Topográfico Planimétrico

Levantamento, representação gráfica, memorial descritivo do perímetro e cálculo analítico de determinada área:
Áreas (ha)
Até 10
(valor
11-25
mínim
26-50
o)
51-130
131-300
301-730
731-1750
1751-4200
4201-10000
> 10.000

1.5.

INDICADORES E REFERENCIAS
VRH/h
PLANIMÉTRICA(R$) VRH/h
a
(R$/ha)
a
0,763
300,62
0,889
0,084
33,09
0,102
0,059
23,25
0,072
0,041
16,15
0,049
0,028
11,03
0,031
0,018
7,09
0,023
0,013
5,12
0,016
0,009
3,55
0,011
0,007
2,75
0,008
0,006
2,36
0,006

ALTIMÉTRICA(R$)
(R$/ha)
350,26
40,18
28,36
19,30
12,21
9,06
6,30
4,33
3,15
2,36

Levantamento Topográfico Altimétrico

Levantamento e representação gráfica do perímetro e relevo de uma determinada área:
Acrescentar 60% o sobre o valor dos honorários (VRH) do item 10.2
1.6.

Levantamento de Recursos Climáticos.

Serviço técnico de levantamento, tabulação e análise de dados e informações climáticas, como precipitação
pluviométrica, temperatura, ventos, evapotranspiração potencial e real, referentes a um determinado período, em uma
região:
Por hora de trabalho:
a.1 - 0,125 VRH/hora de trabalho no domicilio..........................................................................................................R$49,25
a.2 - 0,250 VRH/ hora para trabalho no domicilio......................................................................................................R$98,50
1.7.

Levantamento de Solos

Determinação das principais unidades taxonômicas de solos de uma área ou região podendo ser realizada por
aerofotogrametria e ou levantamento topográfico, através de observações de campo e coleta de amostras para análise
física e química, incluindo elaboração de mapas:
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AREAS (ha)

1.8.

VRH/ha

Até 10

0,076

11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 170
171 a 330
331 a 500
Acima de 500

0,051
0,046
0,039
0,033
0,028
0,021
0,018

VALOR (R$/ha)
30,00
20,09
18,12
15,36
13,00
11,03
8,27
7,09

Levantamento do Uso Atual do Solo

Compreende o levantamento de determinada área, locando, dimensionando e especificando a cobertura vegetal,
construções, e demais ocorrências nela existentes, incluindo elaboração de mapas:
AREAS (ha)

1.9.

VRH/ha

VALOR (R$/ha)

Até 10

0,076

30,00

11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 170
171 a 330
331 a 500
Acima de 500

0,051
0,046
0,039
0,033
0,028
0,021
0,018

20,09
18,12
15,36
13,00
11,03
8,27
7,09

Levantamento da Capacidade de Uso e Manejo de Solo

Compreende o levantamento, a descrição, a locação e o mapeamento das diversas classes e sub-classes de solo de
terminada área, segundo as classes e sub-classes de capacidade de uso:

AREAS (ha)

VRH/ha

Até 10

0,076

11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 170
171 a 330
331 a 500
Acima de 500

0,051
0,046
0,039
0,033
0,028
0,021
0,018

VALOR (R$/ha)
30,00
20,09
18,12
15,36
13,00
11,03
8,27
7,09

2. LOCAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL
Locação no terreno de curvas de nível em distâncias determinadas pelas finalidades de uso, conforme especificado em
projeto:
1.10.

Sem Gradiente:
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a.1 – 0,046 VRH/ha ....................................................................................................................................................R$18,12
a.2 – 0,132 VRH/Km...................................................................................................................................................R$52,00
1.11.

Com Gradiente:

a.1 – 0,056 VRH/ha ....................................................................................................................................................R$22,06
a.2 – 0,163VRH/Km....................................................................................................................................................R$64,22

3. MEDIÇÃO, PARTILHA OU DIVISÃO DE ÁREAS E GLEBAS
Compreende o levantamento de superfície, classificação de solo segundo a capacidade e restrições de uso, levantamento
detalhado de outras variáveis internas que tenham influência no valor das diversas partes do imóvel, como: recursos
hídricos, benfeitorias, cobertura florística natural, localização e acesso, avaliação do imóvel no seu todo (terras,
benfeitorias e acessões naturais) e sua divisão em determinado número de partes, cujos valores sejam equivalentes entre
si conforme o caso, descrição e avaliação dos outros bens rurais objeto de partilha (máquinas, semoventes, etc). Essa
atividade técnica pode ocorrer em ambiente amigável ou em razão de processo judicial.
1.12.

No caso de divisão amigável

a.1) por hora trabalhada:
a) 0,250 VRH/hora de trabalho no domicilio..................................................................................................................R$98,50
b) 0,500 VRH/hora de trabalho FORA do domicilio.....................................................................................................R$197,00

a.2) por percentual do valor total do(s) bem(s) objeto da partilha:
a)

7,61 VRH + 0,30% do valor total dos bens objeto dos trabalhos...........................................................................R$3.000,00
1.13.

No caso de divisão judicial:

Utilizar a tabela do IBAPE/MT

1. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO
Levantamento detalhado de custos de todos os elementos inerentes à execução de determinado empreendimento:
Por hora de trabalho:
a.1 - 0,250 VRH/hora de trabalho no domicilio.........................................................................................................R$ 98,50
a.2 - 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio.......................................................................................R$ 197,00

2. PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL OU ANIMAL
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3. Ato de estabelecer uniformização de produtos e sua classificação, segundo padrões estabelecidos em normas
técnicas oficiais:
Por hora de trabalho:
a.1 - 0,250 VRH/hora de trabalho no domicilio..........................................................................................................R$98,50
a.2 - 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio........................................................................................R$197,00

4. PERÍCIA E OU AVALIAÇÃO JUDICIAL
Atividades exercidas pelo profissional quando perito do juízo
Os honorários serão cobrados, em função da estimativa de tempo necessário à realização dos trabalhos:


USAR TABELA DO IBAPE.

5. PLANEJAMENTO OU ELABORAÇÃO DE PROJETO
Atividade que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de decisões devidamente integrantes expressas em
objetivos e metas e que explicita os meios disponíveis e/ou necessários para alcança-los, em um prazo determinado:
1.14.

Agropecuários:

de 0,5% a 5% do valor orçado no projeto;
1.15.

Irrigação e Drenagem:

1. pivô central: 0.5% a 5% do valor orçado no projeto;
2. aspersão convencional: 0,5% a 5% do valor orçado no projeto;
3. irrigação de superfície e drenagem: 0,5% a 5% do valor orçado no projeto;
1.16.

Reflorestamentos:

de 0,5% a 5% do valor orçado no projeto;
1.17.

Agroindustriais:

de 0,5% a 5% do valor orçado no projeto;
1.18.

Ambientais

Reserva legal, uso alternativo de solo, recomposição florestal, bovinocultura, suinocultura, avicultura, aqüicultura,
abatedouros/frigoríficos outorga d’água, barragem, irrigação, recuperação de áreas degradadas, balneários, e outros.
a)

Projeto Básico de Licenciamento ambiental de atividades agropecuária
AREAS (ha)
Até 150
De 151 a 500
De 500 a 1.000
De 1.001 a 3.000
De 3.001 acima

VRH/ha
12,70
20,31
30,46
38,08
50,77

VALOR (R$)
5.003,80
8.002,14
12.001,24
15.003,52
20.003,38
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b) Elaboração de Relatório Anual de Acompanhamento de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
– Relatório Anual
AREAS (ha)

c)

VRH/ha

Até 20

7,50

De 21 a 50
Acima de 50

11,00
15,00

2.955,00
4.531,00
5.910,00

Projeto Básico de Licenciamento ambiental e de atividades agropecuária e compensação de ARL.
AREAS (ha)
Até 150
De 151 a 500
De 500 a 1.000
De 1.001 a 3.000
De 3.001 acima

d)

VRH
10,00
15,00
20,00
25,00

3.940,00
5.910,00
7.880,00
9.850,00

Elaboração de Licenças diversas;
VRH

VALOR (R$)

Armazenamento - Dec. 1964/13

8,00/comunicado 3.152,00

Laudo de Limpeza de Pastagem
LP/LI/LO
TAC diversos/instrução/consultoria

0,038/ha
5,07/licença
15,00/TAC

15,00
1.997,58
5.910,00

Elaboração de CAR/SEMA
AREAS (ha)
Até 150
De 151 a 500
De 500 a 1.000
De 1.001 a 3.000
De 3.001 a 5.000
Acima de 5.000

f)

VALOR (R$)
2.955,00

7,50

Licenças diversas

e)

VALOR (R$/ano)

VRH

VALOR (R$)

2,0

591,00

2,50
5,00
7,50
10,00
15,00

985,00
1.970,00
2.955,00
3.940,00
5.910,00

Elaboração de Plantas, localização de área, vetorização e geoprocessamento
AREAS (ha)
Até 150
De 151 a 500
De 500 a 1.000
Acima de 1.000,00

VRH
1,50
2,50
4,00
5,00

VALOR (R$)
591,00
985,00
1.576,00
1.970,00
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1.19.

EIA (Estudo de Impacto Ambiental)/RIMA (Relatório de Impacto Ambiental)
AREAS (ha)

1.20.

VRH/ha

De 1.000 a 3.000

0,761

De 3.000 a 5.000
Acima 5.000

0,634
0,380

VALOR (R$/ha)
300,00
250,00
150,00

PAISAGISMO (Parques e Jardins):

0,5% a 5% do valor orçado no projeto.

1. ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA DIVULGAÇÃO TÉCNICA
Atividade que tem por objetivo a difusão de matéria técnica. Organização de informações agronômicas em forma
adequada para divulgação escrita, falada ou televisada, marketing rural, texto técnico datilografado elaborado para rádio,
jornal, televisão e audiovisual:
Por hora de trabalho:
a.1 - 0,250 VRH/hora de trabalho no domicilio.........................................................................................................R$ 98,50
a.2 - 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio.......................................................................................R$ 197,00

2. CÁLCULO DE RAÇÃO
Determinação da composição de uma ração, levando-se em conta as necessidades do animal e dos nutrientes disponíveis:
Por hora de trabalho:
a.1 - 0,250 VRH/hora de trabalho no domicilio.............................................................................................R$ 98,50
a.2 - 0,500 VRH/hora em Atividades FORA do domicilio............................................................................R$ 197,00

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Para Produção de Mudas
Em razão da limitação de no máximo 4 (quatro) viveiros para cada responsável técnico de empreendimentos de pessoa
jurídica, enquanto que, para viveiros de pessoa física não há essa limitação, os honorários devem também ser
diferenciados:
Quando se tratar de empreendimento de pessoa física:
a.1 - 2,00 VRH/por viveiro por mês-Pessoa Física..................................................................................................R$ 788,00
a.2 - 4,00 VRH/ por viveiro por mês-Pessoa Jurídica............................................................................................R$1.576,00
Armazéns Gerais – Responsabilidade Técnica
A atividade e respectivos honorários se referem a cada unidade armazenadora, sendo definida como unidade um armazém
ou silo isoladamente ou grupo de armazéns ou silos reunidos no mesmo local. Os honorários serão estabelecidos de
acordo com a capacidade estática do armazém:
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a.1 - até 60 mil ton - 2,0 VRH/por mês...….............................................................................................................R$ 788,00
a.2 - De 60 mil a 120 mil ton - 4,00 VRH/por mês, …..........................................................................................R$1.576,00
a.3 – Acima de 120 mil ton - 6,00 VRH/por mês..................................................................................................R$ 2.364,00
Algodoeiras – Responsabilidade Técnica
A atividade e respectivos honorários se referem a cada unidade beneficiadora. Os honorários serão estabelecidos por
unidade sem o critério da capacidade estalada.
a)

Pequeno/Até 999 fardo de 200 kg/Safra ............................................................................................. 2,00 VRH

b) Média/de 1.000 fardo de 200 kg até 2.999 fardo/safra......................................................................... 4,00 VRH
c)

Grande/acima de 3.000 fardos de 200 kg/safra .........................................................................................6,00 VRH

Por Estabelecimento de Comercialização de Insumos Agropecuários
a.1 – 2,00 VRH/por mês(excluindo comercialização de defensivo).........................................................................R$788,00
Por Campo de Produção de Sementes
Utilizar a Lei 4.950-A como referencia.
A - com base em percentuais:
de 2% a 5% do orçamento para implantação e custeio de cada cultura;
de 2% a 5% na produção do empreendimento.
Aviação Agrícola – Responsabilidade Técnica
a)

Para 01 (uma) a 03 (três) aeronave .........................................................................................................4,00 VRH

b) Acima de 4 (quatro) Aeronave...................................................................................................................8,00 VRH
Por Estabelecimento/Empreendimento Diversos
c)

Pequeno porte referente a sua atividade ...................................................................................................2,00 VRH

d) Médio porte referente a sua atividade ......................................................................................................4,00 VRH
e)

Grande porte referente a sua atividade .....................................................................................................6,00 VRH

Classificação de produtos de origem vegetal



Usar tabela da CONAB

4. Em caso de haver serviços aqui não contemplados, solicitamos que seja enviada a discrição dos serviços que
possui a atribuição agronômica bem como os valores referencias praticados com o propósito de ser incluído na
próxima revisão que ocorrerá no mês de dezembro de cada ano.
Aprovada conforme Carta do 1° Fórum das AEA’s de Mato Grosso de 2015 realizada no dia 15 de abril de 2015 e
homologada na plenária do CREAMT em 12 de maio de 2015.
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