
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                            

          

Olá! Bem-vindo ao suporte do Portal do Usuário!  

A seguir lhe auxiliaremos na navegação pelo site, 

com as seguintes possibilidades: 

 Cadastro e login 

 Emitir cupom de passagem manual 

 Emitir cupom de passagem automática 

 Visualizar suas passagens 

 Meus Dados 

 Recuperação de senha 

 

 

 

Cadastro e Login 

Ao acessar o endereço do Portal do usuário, caso ainda não seja cadastrado, você deverá realizar 

seu cadastro: 

 



                                                             

 

Na sequência, você receberá um e-mail confirmando seu cadastro: 

 

 

Ao confirmar seu cadastro, você será redirecionado para a página inicial. 

 

Página Inicial 

Ao entrar no Portal do usuário, além de dois atalhos principais com a opção de emissão de cupons 

manuais e automáticos, você visualizará outras opções no menu lateral, descritas ao longo deste 

tutorial: 

 

 



                                                             

 

Passagem Automática 

Ao acessar a opção “Passagem Automática”, você poderá emitir suas passagens realizadas em 

cabines automáticas através da utilização de Tags. 

Basta indicar o período, selecionar a placa, Empresa/OSA utilizada por você e, caso seja solicitado, 

a concessionária e praça. Clique em “Consultar”: 

 

 

 

Ao clicar em “Emitir” você verá o resumo das informações de sua passagem e, poderá ainda, optar 

por receber o cupom também por e-mail: 

 

 

 



                                                             

O Cupom será emitido: 

 

 

 

Passagem Manual 

Ao acessar a opção “Passagem Manual”, você poderá emitir suas passagens realizadas em 

cabines manuais. 

Basta inserir o código impresso no recibo do pedágio ao realizar o pagamento, selecionar a placa 

e, caso seja solicitado, concessionária, praça, data, hora e pista. Clique em “Emitir”: 

 

 

 



                                                             

 Ao clicar em “Emitir” você verá o resumo das informações de sua passagem e, poderá ainda, optar 

por receber o cupom também por e-mail: 

 

 
O Cupom será emitido: 

 

 

 



                                                             

Cupons Emitidos 

Ao acessar a opção “Cupons Emitidos”, você poderá visualizar todas as passagens realizadas e 

emitidas por você. 

Nesta opção é possível, inclusive, a reimpressão e reenvio de cupons: 

 

 

 

Meus Dados 

Ao acessar a opção “Meus Dados”, você poderá visualizar e alterar seus dados cadastrais: 

 



                                                             

Recuperação de senha 

Caso esqueça sua senha e precise recuperá-la, basta selecionar a opção “Esqueci minha senha”: 

 

 

Preencha o CPF/CNPJ e clique em “Recuperar senha”: 

 

 

Você receberá um e-mail: 

 

 



                                                             

Cadastre sua nova senha: 

 


