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1. Introdução 
 

O novo sistema da AESA permite o cidadão realizar requerimentos de 

licença de obra hídrica e outorga de uso de água de forma totalmente online, 

caso o usuário deseje, ele pode também se dirigir pessoalmente a AESA para 

realizar sua solicitação. Após a aprovação do requerimento é dado início ao 

processo para a aquisição da licença de obra hídrica ou outorga. O processo é 

totalmente digital, ou seja, sem a tramitação de documento físico. Através do 

sistema, o usuário pode acompanhar o andamento do processo e saber em que 

fase ele se encontra. No final do processo, o usuário recebe o documento de 

licença ou outorga por e-mail. 

Este manual descreve como o usuário pode fazer o requerimento através 

do sistema, acompanhar o processo, alterar dados pessoais, consultar suas 

licenças e outorgas, e principalmente, como se comportar ao receber alguma 

notificação da AESA. 
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2. Criar um Cadastro 
 

Caso o usuário não tenha cadastro no sistema e deseja criar um por conta 

própria, ele deve acessar o sistema e clicar no botão “Criar um Usuário” (Figura 

1). O sistema abrirá a tela de cadastro como mostra a Figura 2. O sistema pode 

ser acessado através do endereço http://aesa.pb.gov.br:8080/aesa-outorga/ 
 

 

 

 

 

Figura 1: Tela de login 
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Primeiramente, o usuário deve informar o tipo de pessoa: física ou jurídica. 

De acordo com o tipo escolhido, o formulário é ajustado automaticamente para 

coletar as informações adequadas. Depois de preencher os dados pessoais, 
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contato, endereço e senha, basta clicar no botão “Cadastrar” e o usuário será 

redirecionado para a tela de login. 
 

 

 

 

 

Figura 2: Cadastro de usuário 
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Depois de entrar no sistema através do login e da senha, é exibida a tela 

inicial através da qual o usuário tem acesso as principais funcionalidades como 

requerimento de licença de obra hídrica e outorga, visualizar requerimentos 

realizados, visualizar os processos, visualizar notificações, consultar licenças e 

outorgas emitidas e atualizar o cadastro (ver Figura 3). 
 

 

 

 

 

Figura 3: Tela Principal 
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3. Atualização do Cadastro 
 

Para atualizar o cadastro o usuário precisa clicar no botão de atualizar os 

dados pessoais como mostra a Figura 4. 
 

 

 

Figura 4: Acesso à atualização dos dados cadastrais 

 
Na tela de cadastro o usuário poderá alterar o nome, os dados de contato 

e o endereço. Informações como razão social, nome fantasia, CPF e CNPJ não 

podem ser alteradas (ver Figura 5). 
 

 

 

Figura 5: Atualização dos dados cadastrais 
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4. Requerimentos 
 

A AESA possui dois tipos de requerimentos: uma para licença de obra 

hídrica e outro para outorga de uso de água. 
 

4.1 Licença de Obra Hídrica 
 

Para o usuário, o acesso para preencher um novo requerimento de obra 

hídrica se dá através da tela principal ao clicar no botão “Solicitação de Licença 

Prévia”, localizado na parte central e ao lado do botão de solicitação de outorga, 

conforme ilustra a Figura 6. 
 

 

 

 

 
Figura 6: Solicitação de Licença Prévia 
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O requerimento de obra hídrica é realizado através do uso de um 

assistente do tipo wizard, assim como o requerimento de outorga, possibilitando 

que o usuário preencha as informações, interagindo com o sistema através de 

etapas, até preencher todas as informações exigidas pelo assistente. A Figura 7 

apresenta a primeira etapa no preenchimento de um requerimento de obra 

hídrica, que é a escolha do tipo e finalidade da obra requerida. Os tipos de obra 

hídrica são: Açude, Canal, Passagem Molhada, Poço e Barragem Subterrânea. 
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A modalidade para cada tipo de obra pode ser: Construção, Ampliação, 

Recuperação ou Regularização. O campo “Finalidade” é um campo selecionável 

com as seguintes opções: Abastecimento Público, Abastecimento Rural, 

Comercial, Industrial, Irrigação, Lazer, Agroindustrial, Transposição Rural - 

Irrigação, Transposição Rural - Abastecimento, Transposição Urbano - 

Abastecimento, Drenagem de Águas Pluviais, Lançamento de Efluentes, 

Aquicultura e Mineração. Há também um campo para informar o número do auto 

de constatação caso a outorga seja derivada de uma irregularidade verificada 

por uma visita técnica. O CPF vinculado a outorga deve ser o mesmo vinculado 

ao Auto de Constatação encontrado no sistema de fiscalização. Caso o número 

do Auto de Constatação não exista, o sistema lança um aviso na tela conforme 

pode ser visto na Figura 8. 
 

 

 

 

Figura 7: Formulário da Obra Hídrica 
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Figura 8: Mensagem de erro de irregularidade inexistente 
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A segunda etapa do assistente é o formulário de atualização cadastral, 

conforme ilustra a Figura 9. 
 

 

 

Figura 9: Atualização do cadastro do usuário 

 
Em seguida, na etapa 3 do assistente de requerimento de obra hídrica, o 

usuário seleciona um empreendimento já cadastrado indicando o 

empreendimento associado à obra hídrica desejada. Caso o empreendimento 

ainda não esteja cadastrado, há também a opção para cadastrar um novo 

empreendimento. A Figura 10 ilustra a 3ª etapa do assistente de requerimento 

de obra hídrica. 
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Figura 10: Seleção do empreendimento associado a obra hídrica 

 
As etapas 4 e 5 são relacionadas às informações do projeto. Na Etapa 4, 

é solicitada a localização geográfica onde a obra hídrica será realizada, conforme 

ilustra a Figura 11. Além da possibilita de escolher a localização através do 

mapa, o usuário pode fornecer as coordenadas geográficas através do botão 

. 
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Figura 11: Localização geográfica da obra hídrica requerida 
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Na Etapa 5, é disponibilizado um formulário com dados específicos, de 

acordo com o tipo de obra escolhido na Etapa 1. A Figura 12, a Figura 13 e a 

Figura 14 apresentam, respectivamente, os formulários referentes as obras dos 

tipos Açude, Canal e Poço. 

Durante o cadastro do requerimento da licença, a informação do tipo de 

obra hídrica dependerá do tipo de obra hídrica selecionado pelo usuário na 

primeira etapa do requerimento. Na Figura 12, os campos do tipo de obra açude 

são: nome da obra, área da bacia hidrográfica, volume máximo, altura máxima, 

comprimento máximo do coroamento, largura do coroamento, cursos d’água, 

revanche e largura do sangradouro. Os campos “responsável técnico” e 

“observações” são comuns para todos os tipos de obra hídrica. 
 

 

 

Figura 12: Formulário para obra hídrica do tipo Açude 
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Através do botão  é possível cadastrar um novo responsável técnico. 

Ao clicar no botão, o sistema abre uma janela para o usuário informar o nome do 
responsável e o número do registro do conselho. 
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Na Figura 13 observa-se que os campos do tipo de obra canal são: nome 

da obra, extensão da adutora, diâmetro máximo, população do projeto, vazão 

máxima e região beneficiada. 
 

 

Figura 13: Formulário para obra hídrica do tipo Canal 

 
A Figura 14 mostra a tela do cadastro das informações do tipo de obra 

poço. Os campos para esse tipo de obra são: tipo de poço, sistema aquífero, 

profundidade, vazão estimada e revestimento. Porém, quando o tipo de 

modalidade é “Regularização”, os campos da obra do tipo poço são: tipo de poço, 

sistema aquífero, profundidade, vazão do poço, nível estático, nível dinâmico e 

revestimento (ver Figura 15). 
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Figura 14: Formulário para obra hídrica do tipo poço 
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Figura 15: Informações da obra hídrica do tipo poço e modalidade 

“Regularização” 
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A Figura 16 mostra a tela de informações da obra do tipo passagem 

molhada. Observa-se que os campos são os mesmos da obra do tipo canal. 
 

 

Figura 16: Informações da obra hídrica do tipo passagem molhada 

 
Na Figura 17 os campos para a obra do tipo barragem subterrânea são: 

nome da obra, tipo de material usado no septo impermeável, comprimento do 

septo impermeável, vazão média anual, nome do montante, coordenadas 

geográficas do montante, coordenadas geográficas da jusante e observações 

relevantes. 
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Figura 17: Informações da obra hídrica do tipo passagem molhada 

 
Na Etapa 6, o usuário envia (em anexo) toda a documentação requerida 

para comprovação do projeto de obra hídrica. A Figura 18, apresenta a lista de 

documentos solicitados no requerimento de obra hídrica. 
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Figura 18: Documentos comprobatórios obrigatórios para o requerimento 

de obra hídrica 
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Finalmente, na última etapa do assistente de requerimento de obra 

hídrica, Etapa 7, o sistema apresenta um resumo de todo o requerimento 

preenchido pelo usuário antes de salvar a requisição. A Figura 19, mostra a tela 

de resumo do requerimento de obra hídrica. 
 

 

 

Figura 19: Resumo do requerimento de obra hídrica 

 
4.2 Outorga 

 
O processo de solicitação de outorga é realizado através do uso de um 

assistente do tipo wizard. A utilização do assistente é indicada quando se tem 

algum tipo de funcionalidade em que o usuário preenche informações, 

interagindo com o sistema através de etapas, até preencher todas as 

informações exigidas pelo assistente. A Figura 20 apresenta todas as etapas 

requeridas no preenchimento de um requerimento de outorga. 
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Figura 20: Fluxo para preenchimento do requerimento 

 
O acesso ao assistente de requerimento de outorga dá-se na tela principal 

do sistema através da opção “Solicitação de Outorga”, conforme Figura 21. 
 

 

 
Figura 21: Tela Principal do Usuário de Outorga - Acesso ao assistente de 

requerimento de outorga 

 

Ao acessar o assistente do tipo wizard, a primeira informação que o 
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usuário deverá informar é quanto ao tipo de requerimento, conforme ilustra a 

Figura 22. 
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Figura 22: Assistente para preenchimento de requerimento - Escolha do 

tipo do requerimento 

 
Uma vez escolhido o tipo do requerimento e avançar para a próxima 

etapa, o assistente direciona para a etapa de atualização cadastral, 

possibilitando ao usuário atualizar o cadastro, como endereço e informações 

para contato, conforme ilustra a Figura 23. 
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Figura 23: Assistente para preenchimento de requerimento - Atualização 

Cadastral 

 
A próxima etapa do assistente é a escolha do empreendimento do usuário, 

ao qual está associado o ponto de captação da outorga pretendida. Nesta etapa, 
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o assistente wizard lista todos os empreendimentos já cadastrados do usuário. 

Caso seja necessário adicionar um novo empreendimento, existe o botão 

“Cadastrar um Novo Empreendimento” que possibilita tal operação, conforme 

ilustra a Figura 24. 
 

 

Figura 24: Assistente para preenchimento de requerimento -Escolha do 

empreendimento 

 
Uma vez escolhido o empreendimento, a próxima etapa do assistente é 

um formulário para detalhamento do projeto pretendido no empreendimento, 

cujas informações requeridas no formulário estão relacionadas ao tipo do 

requerimento escolhido na primeira etapa. A Figura 25 ilustra um exemplo do 

formulário associado ao tipo de requerimento de outorga para uso comunitário. 

Além do tipo de uso comunitário, há formulários com dados específicos para as 

seguintes finalidades: Abastecimento Público, Abastecimento Rural, 

Abastecimento Urbano, Abastecimento Urbano Predial, Aquicultura, Comercial, 

Industrial, Irrigação, Lançamento de Efluentes e Lazer. 
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Figura 25: Assistente para preenchimento de requerimento - Detalhes do 

Projeto 

 
A próxima etapa do assistente do requerimento de outorga é o 

preenchimento de informações sobre a fonte hídrica utilizada no ponto de 

captação, cujos tipos de mananciais podem ser: Poço, Rio, Açude ou Lagoa. A 

Figura 26 ilustra o formulário exibido relacionado com a fonte hídrica do tipo 

Poço. 
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Figura 26: Assistente para preenchimento de requerimento - Informações 

da Fonte Hídrica 

 
A penúltima etapa do assistente é para anexar os documentos exigidos 

pelo tipo do requerimento. Nesta etapa, o assistente exibe a opção de anexar 

todos os documentos obrigatórios, segundo a particularidade de cada tipo de 

requerimento. A Figura 27 exibe a tela de anexo de documentos exigidos pelo 

tipo de requerimento de outorga para uso comunitário. 
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Figura 27: Assistente para preenchimento de requerimento - Envio de 
documentos exigidos pelo tipo de requerimento 
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Finalmente, a última etapa do assistente contém um resumo de todas as 

informações preenchidas no requerimento, apresentando a opção de salvar o 

requerimento, conforme ilustra Figura 28. 
 

 

 

Figura 28: Assistente para preenchimento de requerimento - Resumo do 

Requerimento 

 
Após salvar o requerimento, o sistema exibe a tela da Figura 29 na qual o 

usuário pode imprimir um comprovante do requerimento. 
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Figura 29: Imprimir resumo do requerimento de outorga 

 
4.3 Cadastro de Empreendimentos 

 
Durante a etapa de preenchimento do requerimento o usuário poderá 

selecionar um empreendimento já cadastrado ou cadastrar novos 

empreendimentos, conforme ilustra a Figura 29. 
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Figura 30: Empreendimentos cadastrados do usuário 
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No cadastro do empreendimento, o usuário informa o endereço detalhado 

do empreendimento. A Figura 31 apresenta o formulário de cadastro de um 

empreendimento do usuário, durante a criação ou edição de um 

empreendimento. 
 

 

 

Figura 31: Edição de Empreendimento do usuário 
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5. Relatório de Requerimentos 
 

Através do botão de requerimentos da janela principal, como mostra a 

Figura 32, é possível visualizar os requerimentos já realizados e saber em que 

situação se encontra. O requerimento pode estar em edição, aguardando 

pagamento, com a documentação em análise ou com o pagamento efetuado. A 

Figura 33 mostra como a tela de relatório de requerimentos de outorga depois 

de clicado no botão . 
 

 

Figura 32: Requerimentos 

 
 

 

 

Figura 33: Relatório de requerimentos de outorga 

 
Na área de filtro, o usuário pode pesquisar por um determinado 
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requerimento através do número, pela data do requerimento ou pela situação do 

mesmo (status). 

Na coluna “Ações” observa-se três possíveis botões: 
 

• O botão  exibe um resumo do requerimento; 
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• O botão  permite editar um requerimento. Esta ação só está disponível 
possível quando a AESA solicita alguma correção do requerimento por 
parte do usuário; 

• O  botão     informa  que  já  existe  um  processo  associado  aquele 
requerimento. Ao clicar neste botão o sistema exibe os  detalhares do 
processo, como o número do processo e a etapa em que se encontra; 

• O botão  permite imprimir um resumo do requerimento. 
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6. Processos 
 

No gerenciador de processos pode-se observar um filtro de pesquisa onde 

poderá ser selecionado características desejadas, como: município e outros. 

Este filtro dá a flexibilidade do funcionário visualizar apenas processos de seu 

interesse. Este filtro encontra-se no gerenciador de processos. Figura, 34. 
 

 

 

Figura, 34: Filtro de Processos 

 
Quando o requerimento é aprovado e o boleto da taxa administrativa é 

pago, o sistema cria um processo que é tramitado por vários setores dentro da 

AESA até a obtenção do documento de licença prévia ou do documento de 

outorga. Para acessar os processos o usuário precisa clicar no botão de 

processos disponível na página principal (ver Figura 35). 
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Figura 35: Relatório de Processos 
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Ao clicar no botão, o sistema exibe o relatório de processos como mostra 

a Figura 36. Na área de filtro é possível escolher um processo específico através 

do seu número. O usuário pode visualizar os processos que estão em uma etapa 

específica. As etapas são: Protocolo, GRBH (Gerente Regional de Bacia 

Hidrográfica), GEOL (Gerência Executiva de Outorga e Licença de Obras 

Hídricas), DEGAE (Diretoria Executiva de Gestão e Apoio Estratégico), GECOB 

(Gerência de Cobrança), Diretor presidente e Secretário da SERHMACT. 

A lista de processos exibe o número do processo, o nome do requerente, 

a etapa em que se encontra o processo, a data que ele foi tramitado, o tipo de 

processo (licença de obra hídrica ou outorga) e o status. 
 

 

 

Figura 36: Relatório de processos 

 
O processo pode apresentar sete tipos de status: 

 

• Aprovado: significa que o processo foi concluído e a documentação final 
de licença e outorga já foi gerado e enviado para o usuário; 

• Notificado: uma notificação foi enviada para o usuário e a AESA aguarda 
uma resposta do mesmo; 

• Aguardando Aprovação da Notificação: o usuário respondeu a notificação 
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e a AESA precisa analisar a resposta; 

• Arquivado: a tramitação foi cancelada e o processo foi arquivado; 
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• Tramitando: o processo está tramitando e sendo analisado pelos vários 
setores da AESA; 

• Notificação Vencida: o usuário tem um prazo de 30 dias para responder 

uma notificação, caso não responda dentro do prazo, a AESA poderá 
cancelar o processo; 

• Negado: significa que o processo foi negado devido algum motivo: falta 
de documentação, obra irregular, etc. 

 

6.1 Detalhes do Processo 
 

Para exibir os detalhes de um processo, o funcionário precisa apenas 
clicar no botão de detalhes no início da linha, como mostra a Figura 36. Depois 
de clicar no botão, o sistema exibe os detalhes do processo como mostra a 
Figura 37. Primeiramente são exibidos o número do processo e o nome do 

requerente. O botão  exibe os detalhes do requerimento 
que deu origem ao processo. 

 

 

 

Figura 37: Detalhes do processo 
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7. Notificações 
 

O módulo de notificação possibilita notificar os usuários dos eventos 

importantes. As notificações ocorrem basicamente de duas formas: 

 Indicação dentro do próprio sistema de notificações não lidas; e 

 Envio de e-mail para o usuário com a mensagem da notificação. 

A Figura 38 e Figura 39 apresentam, respectivamente, notificações não 

lidas e indicadas dentro do sistema, e um exemplo de um e-mail enviado para o 

usuário com o conteúdo da notificação. 
 

 

Figura 38: Indicação de notificações não lidas 
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Figura 39: Notificação enviada para o e-mail do usuário 
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7.1 Gerenciamento de Notificações 
 

Todas as notificações são armazenadas no banco de dados e o usuário 

poderá realizar pesquisas específicas sobre todas as suas notificações. Ao clicar 

no ícone de notificação, o sistema apresenta a opção para exibir as notificações, 

e, ao clicar nesta notificação o usuário é direcionado para a tela que permite a 

pesquisa e listagem de todas as notificações, destacando aquelas que ainda não 

foram lidas, conforme apresenta a Figura 40. 
 

 

 

Figura 40: Listando notificações dos usuários com opção de filtros 

 
Ao clicar em notificação específica, o sistema possibilita marcar como lida 

ou não lida, assim como também uma opção para ler os detalhes da notificação. 

A Figura 41 apresenta os detalhes de uma notificação que são exibidos ao clicar 

na opção de “Ler” uma notificação selecionada. 
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Figura 41: Listando as notificações dos usuários com opção de filtros 
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7.2 Respondendo uma Notificação 
 

Quando a AESA envia uma notificação para o usuário, este recebe a 

notificação por e-mail e também pelo sistema de licença e outorga. Enquanto a 

notificação não é respondida o sistema destaca o botão de notificação para 

chamar a atenção do usuário, e exibe o número de notificações não respondidas 

como pode ser visto na Figura 42. Depois que o usuário responde as 

notificações, a área de “Notificações” fica sem o destaque em vermelho. 
 

 

 

 

Figura 42: Destaque do botão de notificação 

 

 

 

Depois de clicar no botão “Notificações” o sistema exibe a lista de 

notificações como exibido na Figura 43. Na lista de notificações, o usuário 

escolhe aquela que ainda não foi respondida e clica no botão “Responder”. A 

Figura 44 mostra a tela na qual o usuário responde a notificação selecionada. 

Além do texto na resposta, o usuário pode anexar novos documentos para 

análise. 
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Figura 43: Lista de notificações do usuário 

 
 

 

 

Figura 44: Responder notificação 
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8. Licenças Emitidas 
 

O usuário pode obter um relatório das licenças emitidas clicando no botão 

mostrado na Figura 45, que está disponível na página principal do sistema. 
 

 

 

Figura 45: Botão de acesso as licenças emitidas 
A tela de licenças emitidas contém as licenças que já foram lançadas para 

um determinado usuário, como mostra a Figura 46. Através do filtro o usuário 

pode pesquisar por uma licença específica. A pesquisa pode ser realizada pelo 

número da licença, número do processo, tipo de obra, nome da bacia 

hidrográfica, finalidade, tipo de solicitação ou pela data de emissão da licença. 

Depois de clicar no botão “Filtrar”, o sistema realiza a busca no banco de dados 

e exibe a lista de licenças encontradas. Na coluna “Ações” existe o botão  

através do qual o usuário pode visualizar e imprimir novamente a licença de obra 

hídrica. 
 

 

 

Figura 46: Licenças Emitidas 
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9. Outorgas Emitidas 
 

O usuário pode obter um relatório das licenças emitidas clicando no botão 

mostrado na Figura 47, que está disponível na página principal do sistema. 
 

 

 

Figura 47: Botão de acesso as outorgas emitidas 

 
A tela de outorgas emitidas contém as outorgas que já foram lançadas 

para um determinado usuário, como mostra a Figura 48. Através do filtro o 

usuário pode pesquisar por uma outorga específica. A pesquisa pode ser 

realizada pelo número da outorga, número do processo, tipo de manancial, nome 

da bacia hidrográfica, finalidade, tipo de solicitação data de emissão da licença 

ou data de vencimento. Depois de clicar no botão “Filtrar”, o sistema realiza a 

busca no banco de dados e exibe a lista de outorgas encontradas. Na coluna 

“Ações” existe o botão  através do qual o usuário pode visualizar e imprimir 

novamente a outorga do usuário. 
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Figura 48: Outorgas Emitidas 

 
9.1 Download de Boletos 

Como pode ser visto na Figura 49, na tela de relatório de outorga, existe 

uma coluna chamada “Boleto” que possui um botão que abre uma janela na qual 

são apresentados os boletos gerados pela etapa GECOB. 
 

 

 

Figura 49. Download dos boletos 
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Através do link Boletos Vencidos, como mostrado na Figura 49, o usuário pode 

consultar os boletos vencidos referentes a uma determinada parcela (ver Figura 

50). 
 

 

 

Figura 50: Lista de boletos vencidos 

 
A Figura 51 mostra o botão de download desabilitado, pois o usuário não 

fez o download de todos os boletos. 
 

 

 

Figura 51:Botão download desabilitado 
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A Figura 52 mostra a tela de boletos referentes a uma outorga. Observa- 

se que existe um boleto sem a data de download, isso significa que o usuário 

não baixou o documento. Só depois de fazer o download de todos os 

documentos, o botão de download da outorga ficará habilitado. 
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Figura 52: Documento de outorga corrigido 
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10. Recuperação de Senha 
 

O módulo de recuperação de senha permite que o usuário registre uma 

nova senha com o auxílio de seu e-mail cadastrado. Esta funcionalidade é 

utilizada quando o usuário não lembra da senha anteriormente cadastrada. 
 

 

 

Figura 53. Botão de recuperação de senha 

 
O sistema é redirecionado para uma página onde permite a solicitação de 

recuperação através do botão “Esqueceu ou deseja alterar a senha?”, ele 

permite a inserção de um login no formato específico de CPF, CNPJ e 

funcionário da AESA. 
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Figura 54. Página para recuperação de senha 
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Após a solicitação de recuperação de senha, uma mensagem como 

mostra a Figura 55 é enviada para o e-mail cadastrado pelo usuário, que permite 

através do link, redirecioná-lo para uma nova página de redefinição de senha. 
 

 

 

Figura 55. Formato do e-mail enviado pelo sistema. 

 
Na Figura 56 podemos ver a página direcionada pelo link presente no e- 

mail, página essa que possui campos para alteração de senha e um botão de 

submissão da mesma, ambos devem conter o mesmo valor, com checagem feita 

em tempo de solicitação. Aspectos de segurança são extremamente importantes 

nesse processo, primeiro é a checagem de existência do usuário pelo link, depois 

a validação da existência de solicitação, seguido da checagem de uma possível 

alteração já realizada anteriormente com uso daquele link que o direcionou, e 

por último a verificação de validade que deve atender o prazo de no máximo 24 

horas entre a solicitação e o acesso ao link/alteração da senha propriamente 

dita. 

Após o sucesso na mudança de senha, a solicitação criada pelo link torna- 

se inútil para outra mudança, sendo necessário criar uma nova solicitação para 

que a senha seja novamente alterada. 
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Figura 56. Scripts de migração de dados de Outorga. 

 
Durante todo o processo de recuperação de senha, em cada etapa da 

solicitação, casos inválidos como a inexistência de usuário cadastrado, ausência da 

solicitação no caso de uma possível tentativa de alteração de link ou token, e 

principalmente nos casos em que a senha está expirada (após o período de 24 

horas) o usuário vai receber notificações a respeito do ocorrido para que possa 

entender e consequentemente realizar as ações necessárias à resolução do fato. 
 

 

 

Figura 57. Notificações de erro na solicitação de senha 
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