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O TranSys é um aplicativo nacional desenvolvido pela Virtual 
CAD Ltda. especialmente para a área de Engenharia de 
Trânsito. Tem como principal objetivo facilitar o 
desenvolvimento de projetos viários de forma simples, 
adequando o processo da prancheta tradicional aos recursos 
automatizados de um programa de CAD (Projeto com Auxílio 
do Computador).
A tecnologia que implementa estas funcionalidades é 
composta pelos seguintes produtos da família TranSys :
●TranSys GIRO, para projetos de correções geométricas 
(planimétricas) de vias; 
●TranSys SINAL, para projetos de sinalização semafórica, 
horizontal e vertical; 
●TranSys PLACA, para projetos de sinalização indicativa.  
A interação com o usuário é facilitada através de interface em 
português, com ferramentas específicas e de fácil utilização.
Rodando dentro dos programas de CAD AutoCAD e 
MicroStation, o TranSys é um pacote completo com 
ferramentas que aumentam a EFICIÊNCIA, a 
PADRONIZAÇÃO segundo o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) e a PRODUTIVIDADE de seus projetos viários.
Características Gerais:
- Totalmente em português.
- Comandos e bibliotecas compatíveis com o Novo Código 
   De Trânsito Brasileiro (CTB).
- Comandos de cálculo de curvas circulares.
- Gabaritos para conferência de raios de giro.
- Faixas longitudinais prontas para usar.
- Comandos de criação de marcas viárias.
- Geração automática de placas indicativas.
- Cálculo de quantitativo e exportação para planilha de custo.
- Compatível com os softwares  AutoCAD e MicroStation.
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Implantamos o TranSys PLACA para automatizar a 
fabricação de placas indicativas, pois o processo era 

artesanal, levava muito tempo e não tínhamos como garantir 
a qualidade final. Os  módulos GIRO e SINAL estão sendo 

plenamente utilizados pelo pessoal de planejamento e 
projeto oferecendo um tremendo ganho de tempo.

Agenildo de Abreu, CET/Santos

Totalmente Compatível com o Código 
de Trânsito Brasileiro, o TranSys 

Aumenta em Até 70% a Produtividade 
dos Projetos de Trânsito
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Padronização Através de Simbologia 
única com cada entidade definida em 
termos de cor, espessura, estilo e 
dimensão.
Biblioteca de Sinalização Semafórica 
contendo símbolos de semáforos mais 
utilizados.
Bibliotecas de Sinalização Horizontal 
contendo setas, símbolos, legendas, 
algarismos e letras em tamanhos 1,6m; 
2,4m e 4,0m.
Faixas Longitudinais Customizadas 
simples, duplas, com tacha ou tachão, 
contínuas, secionadas, em escala e 
prontas para utilização.
Placas de Advertência e de 
Regulamentação com opções de 
Implantar, Manter, Retirar e Relocar e em 
formato layout nos tamanhos padrão.
Marcas e Dispositivos Viários com 
comandos para criação de canalização 
convergente e divergente, zebrado, mini-
rotatória, linhas de estímulo à redução de 
velocidade, faixas de pedestre, 
cruzamento rodocicloviário, caixa 
amarela, estacionamentos de 90º, 60º, 
45º e 30º, baía de ônibus e redutor de 
velocidade.

Biblioteca de Placas Especiais de 
estacionamento, hospital, ônibus, 
velocidade, escola, redutor de 
velocidade, semáforo, rotatória, pedestre 
e circulação.

Cálculo de Quantitativo e geração de 
planilha de custo e relatório (extensões 
lineares, áreas e volumes).

Layout Automático de placas de 
sinalização indicativa com definição de 
mensagens; localização de pictogramas, 
setas, cores, tamanho de fonte; 
arredondamentos para chapa; tipos de 
suporte e película.

Dimensionamento Automático de placas 
indicativas em processo rápido e eficiente 
com redução do tempo de revisão garantida 
pela precisão do processo automatizado.

Padrões de Diagramação Urbano 
(BHTRANS, CET/SP POT1-78 e POT2-
Marginais, POT Santos-RMBS) Rodoviário 
(DNER, DER/MG), Turístico (Embratur 2001) 
e outros.

Conformidade com o CTB padronizando as 
convenções e simbologia dos projetos com o 
Código de Trânsito Brasileiro e com o 
Sistema de Informações de Tráfego e 
Turismo.

Fácil Adequação a Padrões Específicos e 
Locais de órgãos de trânsito e empresas de 
engenharia e consultoria.

Aderência ao Fluxograma de Projeto com 
placas indicativas relacionadas às 
características de projeto (manter, retirar, 
implantar, relocar), aumentando a 
produtividade.

Exportação para Equipamento de Corte 
de Película Refletiva permitindo a redução 
do tempo entre o projeto e a fabricação das 
placas.

Cálculo de Quantitativo com geração de 
relatório e exportação para planilha de custo.

Interface em Português com barras de ferramentas e caixas de diálogo específicas, facilitando a interação com o usuário  -  Integração total com 
os programa de CAD AutoCAD e MicroStation permite ao usuário criar facilmente suas próprias bibliotecas de símbolos e desenhos padrão para 

serem utilizados nos projetos - Formatos padrão ABNT e especiais contendo carimbos específicos e facilmente adaptáveis a sua empresa  -  
Utilização das Principais Escalas Gráficas de Projeto, bastando ao usuário determinar a régua a ser utilizada, como no processo tradicional  -  

Opções de Impressão totalmente compatível com as impressoras e plotters de corte via Windows.
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Fácil Utilização. O TranSys GIRO é um 
aplicativo indispensável para profissionais de 
projetos de correções geométricas de vias. 

Verificação Rápida e Precisa de raios de 
giro de veículos, cálculo automático de 
curvas e geração de quantitativo, relatório e 
planilha de custo.

Caixas de Diálogo e Barras de 
Ferramentas Específicas para edição de 
projetos de correções geométricas.

Cálculo de Curvas Circulares e geração 
automática de quadro de curvas.

Simbologia Pré-definida de camadas 
(layers), cor, estilo e peso de linha para 
alinhamento, calçada, elementos de 
topografia, etc.

Biblioteca de Convenções Gráficas de 
elementos de cadastro para projeto 
(simbologias).

Gabarito para Conferência de Raios de 
Giro com os principais raios de giro de 
veículos de passeio, ônibus e caminhões em 
circulação.

Legendas Padrão facilmente customizáveis.

Detalhes Típicos tais como rebaixos, ilhas 
de refúgio, canaletas, defensas, prismas de 
concreto, redutores, sonorizador, piso 
elevado, boca de lobo, rotatória, gradil, meio-
fio, sarjeta e pavimento.

Cálculo de Quantitativo e geração de 
planilha de custo e relatório (extensões 
lineares, áreas e volumes).

GIRO
Correções Geométricas (Planimétricas) de Vias

SINAL
Sinalização Semafórica, Horizontal e Vertical

PLACA
Sinalização de Orientação Indicativa
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