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Pronto! Agora, seu CRLV-e pode ser Impresso



Instale o aplicativo "CDT - Carteira 
Digital de Trânsito" no seu 
smartphone

PASSO A PASSO “CDT - Carteira Digital de Trânsito

Uma vez instalado o app abra e selecione: 
“Entrar em acesso.gov.br”

Na tela seguinte informe o CPF e selecione 
“Próxima”. (Tela do Gov.br)

Cadastro

Caso o usuário não possua conta no 
Gov.br, deverá criar uma conta e 
retornar ao aplicativo

ABRA O
APLICATIVO

CDT  
Carteira Digital 
de Trânsito



Após o login, selecionar a opção “Habilitação”, 
em seguida selecionar “Toque aqui para adicionar a sua CNH”

PASSO A PASSO “CDT - Carteira Digital de Trânsito”

Não estando habilitado, o usuário deve optar por um módulo de autenticação, 
entre eles: “Validação pelo celular (Validação Facial), Certificado Digital (Portal de 
Serviços Denatran), Sem certificado Digital (Validação de balcão do Detran).

Uma vez optado pela Validação Facial o usuário deverá:
- Informar o CEP à época da emissão da CNH Física

- Efetuar a leitura do QR Code

- Realizar a Validação Facial, atendendo às solicitações do aplicativo

- Ao final da validação facial, informar o número do telefone

Uma vez optado pelo Certificado Digital o usuário deverá:
- Entrar na página do Portal de Serviços Denatran.

- Clicar no ícone “Minha Habilitação”.

- Clicar em “Acesse com Certificado Digital”

Uma vez optado “Sem Certificado Digital” o usuário deverá:
- Validação feita somente no balcão da Sede do Detran-AM

End: Av Mário Ypiranga Monteiro, 2884, Parque 10 de novembro, CEP 69050-030, Manaus-AM 



PASSO A PASSO “CTD - Carteira Digital de Trânsito”

Chave de Acesso

Cadastre sua chave de acesso seguindo as instruções





TER O SEU CRLV DIGITAL É SIMPLES E RÁPIDO
Acompanhe o passo a passo para obter o 

aplicativo e compartilhar os seus documentos.

Como acessar e compartilhar seu CRLV DIGITAL




