
INFORMATIVO CCR-METRÔ 
                

Seguem algumas orientações para aquisição do cartão Metrô Bahia: 
 

 
1º Passo: 
Acesse o site: http://www.ccrmetrobahia.com.br/ 
 

 
 
Clique em Tarifas e Cartões. 

2º Passo: 
Ao acessar Tarifas e Cartões, clique em ESTUDANTE: 

http://www.ccrmetrobahia.com.br/


 
 
 

3º Passo: 
Nesse passo o estudante deve ler as instruções e clicar no link Clique aqui: 
 

 

 
4º Passo: 
Coloque seu 1º nome e Data de Nascimento, e clique em Pesquisar: 
 



 
 
 
5º Passo: 
Ao completar o passo acima, aparecerá o nome completo, data de 
nascimento, gênero, nome completo da mãe e entidade de ensino que está 

matriculado. O estudante clicará no símbolo + e aparecerá outra guia com 

todas as suas informações. Clique em Sim: 

 
 
 

 
 
6º Passo: 



Na guia de agendamento, o estudante deve por todas as informações 
pertinentes a sua situação e/ou escolha e clicar em Agendar: 
 

 

Procedimento após o agendamento: 

1. Na data agendada, o estudante deverá comparecer ao Posto de 
Atendimento, localizado na estação da Lapa, levando os 
documentos abaixo: 

o Original do documento de identificação oficial com foto ou 
Certidão de Nascimento (se menor de 10 anos); 

o Comprovante de residência; 
o Comprovante de matrícula ou pagamento recente; 
o Obs: Menores de 10 anos devem comparecer ao Posto de 

Atendimento acompanhado por um responsável legal. 
2. Após o cadastro e confecção do cartão no Posto de Atendimento,  

o estudante deve se dirigir a qualquer bilheteria e efetuar o 
pagamento da Taxa de Emissão do cartão referente a 12 (doze) 
tarifas públicas do metrô, R$ 39,60 (Trinta e nove reais e 
sessenta centavos). 

3. Após o pagamento da taxa de emissão o cartão está habilitado 
para uso e recargas. 

PROMOÇÃO: Durante os primeiros 90 dias da operação comercial, na 
aquisição do cartão estudante, o usuário pagará o valor equivalente a 

http://www.ccrmetrobahia.com.br/guia-do-usuario/tarifas-informacoes/Posto-de-Atendimento?feeId=10563
http://www.ccrmetrobahia.com.br/guia-do-usuario/tarifas-informacoes/Posto-de-Atendimento?feeId=10563
http://www.ccrmetrobahia.com.br/guia-do-usuario/tarifas-informacoes/Posto-de-Atendimento?feeId=10563


12 tarifas do metrô e receberá o cartão, pronto para o uso, carregado 
com o crédito de 10 tarifas. 

 
 


