
 

 

 

 
TARIFA DE SOLICITAÇÃO 

Devida por todos os solicitantes para Certificação Inicial ou Renovação Anual para financiar os custos administrativos associados ao 
processamento da documentação de solicitação.  
 

Data de envio à HFAC da solicitação preenchida Tarifa 
Para novos clientes ou renovações confirmadas até 60 dias antes de cumpridos 12 meses da última inspeção anual R$ 450 

Para renovações confirmadas entre 60 e 30 dias antes de cumpridos 12 meses da última inspeção anual R$ 900 
Para renovações confirmadas com menos de 30 dias antes de cumpridos 12 meses da última inspeção anual R$ 1.800 

 
TARIFA DE INSPEÇÃO 

Calculada com base nos tempos dedicados à realização das visitas in loco, seja durante inspeções anuais normais, inspeções 
complementares, ou inspeções sem aviso prévio. O valor da tarifa de inspeção não inclui os custos da respectiva logística do inspetor 
(transporte, alimentação, acomodação), que são de responsabilidade do operador (produtor ou empresa) inspecionado. 
 

Inspeções em Fazendas/Granjas: Tarifa de R$2.250 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) por jornada diária de 8 horas por inspetor.  
 

Inspeções de Unidades de Processamento, Entrepostos, Operações de Produtos Manufaturados (PMO), Restaurantes ou Frigorífico / 
Abatedouro: Tarifa de R$ 2.750 (dois mil setecentos e cinquenta reais) por jornada diária de 8 horas por inspetor. Para inspeções de 
menor duração (< 8 horas), não há redução proporcional do valor mencionado, que é o mínimo cobrado para este tipo de inspeção. 

TARIFA DE CERTIFICAÇÃO  

Devida sobre TODOS os produtos Certified Humane® de um produtor, fazenda ou granja certificados. As tarifas a seguir devem ser 
calculadas sobre toda a produção certificada, independentemente do uso ou não do selo de certificação no produto comercializado. 
 

TARIFAS DE CERTIFICAÇÃO POR TIPO DE OPERAÇÃO (VOLUMES ANUAIS) 

Bovinos 

Até 25 mil animais = R$ 2,0970 / cabeça 
De 25 a 50 mil animais = R$ 1,5726 / cabeça 
De 50 a 75 mil animais = R$ 1,1794 / cabeça 
De 75 a 100 mil animais = R$ 0,8846 / cabeça 
De 100 a 200 mil animais = R$ 0,6634 / cabeça 
De 200 a 300 mil animais = R$ 0,4976 / cabeça 
Mais de 300 mil animais = R$ 0,3197 / cabeça 

 

Suínos 

Até 35 mil animais = R$ 1,0485 / suíno 
De 35 a 65 mil animais = R$ 0,7901 / suíno 
De 65 a 100 mil animais = R$ 0,5899 / suíno 
De 100 a 200 mil animais = R$ 0,4425 / suíno 
De 200 a 300 mil animais = R$ 0,3319 / suíno 
Acima de 300 mil animais = R$ 0,2489 / suíno 

Galinhas 
Poedeiras 

Até 50 mil caixas (30 dúzias de ovos) = R$ 0,1415/cx 
De 50 a 100 mil caixas (30 dúzias) = R$ 0,1062 / cx 
Mais de 100 mil caixas (30 dúzias) = R$ 0,0708 / cx 

Frangos 
de corte 

Até 6 milhões de frangos = R$ 0,0063 / ave 
De 6 a 15 milhões de frangos = R$ 0,0044/ave 
De 15 a 30 milhões de frangos = R$ 0,0034/ave 
De 30 a 40 milhões de frangos = R$ 0,0026/ave 
Mais de 40 milhões de frangos = R$ 0,0019/ave 

Vacas 
leiteiras 

R$ 0,6674 / 1000 lts. leite Perus R$ 0,0695 / ave 

Cabras 
R$ 0,6674 / 1000 lts. leite 
R$ 0,4649 / cabeça – carne 

Ovelha / 
Cordeiro 

R$ 0,6674 / 1000 lts. leite 
R$ 0,4649 / cabeça – carne 

Bovinos 
Jovens 
(Vitelo) 

R$ 1,0485 / cabeça 
Bisontes 
/ Búfalos 

Até 500 animais = R$ 1,8761 / cabeça 
De 500 a 2.500 animais = R$ 1,4072 / cabeça 
Mais de 2.500 animais = R$ 0,9383 / cabeça 

A Tarifa de Certificação tem vencimento trimestral. Sob definição do Diretor Executivo, as operações poderão organizar pagamentos, 
semestrais ou anuais. Operações de Produtos Manufaturados (PMOs) não pagam tarifas de certificação, apenas solicitação e inspeção.  

INADIMPLÊNCIA DAS TARIFAS  

Se o produtor certificado não efetua o pagamento das suas tarifas pontualmente, poderá ter a sua certificação suspensa. 

TARIFAS 2021 PARA OS SERVIÇOS DE  
INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO – BRASIL 


