
GLOSSÁRIO  DE  MENSAGENS 
 
 
Saiba o que significam as siglas e mensagens que aparecem no visor dos validadores no 
momento em que você aproxima seu cartão para passar pela catraca/bloqueio. 
 
 

I - CONHECENDO AS SIGLAS DO SEU BILHETE ÚNICO  
 
 
ON-VT-M = Ônibus – Vale-Transporte – Mensal  
 
ON-VC-M = Ônibus – Vale Comum – Mensal  
 
ON-VE-M = Ônibus – Vale Estudante – Mensal  
 
 
TR-VT-M = Trilho – Vale-Transporte – Mensal  
 
TR-VC-M = Trilho – Vale Comum – Mensal  
 
TR-VE-M = Trilho – Vale Estudante – Mensal  
 
 
OT-VT-M = Ônibus/Trilho – Vale-Transporte – Mensal  
 
OT-VC-M = Ônibus/Trilho – Vale Comum – Mensal  
 
OT-VE-M = Ônibus/Trilho – Vale Estudante – Mensal  
 
Nota: Trilho = Metrô e/ou CPTM              
 
 
 

II - UTILIZANDO SEU BILHETE ÚNICO NO METRÔ E CPTM 
 
 

Utilizando a Cota de Tempo (Mensal, Semanal, 24 h - diária): os 

equipamentos não informam desconto algum e apresentam a mensagem da seguinte 
forma: 

 

MENSAGEM NA TELA              SIGNIFICADO DESSA MENSAGEM 
    DO  VALIDADOR 
 

 

 

 

 

BUM          TR-VC-M 

Validade 25/10/2013 

    20 dias restantes 

Tipo de modal: TR = Trilho (Metrô e/ou CPTM) 
Cota utilizada: VC = Vale Comum 
Periodicidade da cota: M = Mensal 
Validade 25/10/2013 = Último dia para utilização da cota. 
20 dias restantes = Quantos dias faltam para expirar o prazo da 
cota. 



Utilizando Crédito Avulso (dinheiro): os equipamentos informam somente o 

valor do desconto; não informam o saldo restante e o tipo de crédito. 
 
 

MENSAGEM NA TELA              SIGNIFICADO DESSA MENSAGEM 
    DO  VALIDADOR 
 

 

 
 
 
 
 

III - UTILIZANDO SEU NOVO BILHETE ÚNICO NOS ÔNIBUS 

 
   

Utilizando a Cota de Tempo (Mensal, Semanal, 24 h - diária): os 

equipamentos não informam desconto algum e apresentam a mensagem da seguinte 
forma: 
 
 

MENSAGEM NA TELA              SIGNIFICADO DESSA MENSAGEM 
    DO  VALIDADOR 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                     

Utilizando Crédito Avulso (dinheiro): os equipamentos informam o valor 

do desconto, o saldo restante e o tipo de crédito. 
 

             MENSAGEM NA TELA 
                  DO VALIDADOR               
                                                                  SIGNIFICADO DESSA MENSAGEM 

 

 

 

BUM ON-VC-M  

Validade 25/10/2013 

Alguns tipos de validadores mostram a mesma mensagem 

separando as informações: primeiro o tipo de modal, a cota 

utilizada e a periodicidade, depois a validade e por último a 

quantidade de dias restantes para expirar o prazo da cota 

adquiridos; depois a validade e depois a quantidade de dias 

restantes para expirar o prazo de validade da cota de tempo. 

O validador informa somente o valor do débito. Não informa o 
tipo de crédito nem o saldo restante no cartão.  

DÉBITO 

R$ 3,80 

BUM          ON-VC-M 

Validade 25/10/2013 

    20 dias restantes 

Tipo de modal: ON = Ônibus (Ônibus e/ou Micro-ônibus) 
Cota utilizada: VC = Vale Comum 
Periodicidade da cota: M = Mensal 
Validade 25/10/2013 = Último dia para utilização da cota. 
20 dias restantes = Quantos dias faltam para expirar o prazo da 
cota. 

 20 dias restantes 

DÉBITO 

R$ 3,80 

SALDO                               

VC R$ 39,00 

O validador informa o valor que está sendo descontado  e, em 

seguida, informa o  saldo restante na carteira debitada e o tipo 

de crédito.  



IV – QUANDO A CATRACA NÃO LIBERAR A PASSAGEM 

 
Em algumas ocasiões a catraca pode não liberar a sua passagem. Saiba os motivos 
que podem ocasionar o bloqueio de sua passagem. 
 

 
SEM SALDO NO VC OU SEM SALDO = quando não há cota (saldo) para utilizar, 
ou, nos casos de cotas com restrição, quando seu cartão não possuir outro tipo de 
cota (saldo) para ser usada; 

 
CARTÃO COM FALHA =  quando o cartão está com defeito;  

 
BLOQUEIO TEMPORÁRIO = quando a cota tem restrição de tempo e não há 
outro tipo de saldo para descontar. 
 
 
 


