
 

LIGAR MOTORES 
 

 
Dedo indicador para cima, 
movimento circular 

VAMOS EM FRNTE

Mão espalmada para 
frente, movimento de trás 
para frente

REDUZIR A VELOCIDADE
 

Mão espalmada para baixo, movimento de cima para 
baixo 

DOBRAR À ESQUERDA 
 

Indicador apontando para a esquerda 

O Porto Alegre Chapter recomenda fortemente aos seus membros a participação nos cursos de pilotagem e 
segurança promovidos pela IESA Harley

Esta publicação é apenas um resumo, contendo os sinais utilizados com mais frequência, e não substitui o material 
ditribuídos nos treinamentos.  

 

VAMOS EM FRNTE 
 

 
Mão espalmada para 
frente, movimento de trás 
para frente 

FILA ÚNICA 
 

 
Dedo indicador para cima 

VELOCIDADE 

 
Mão espalmada para baixo, movimento de cima para 

AUMENTAR A 

Mão espalmada para cima, movimento de baixo para 
cima 

 

 

DOBRAR À DIREITA
 

 
Dedo indicador para cima, movimento da esquerda para 
a direita 

O Porto Alegre Chapter recomenda fortemente aos seus membros a participação nos cursos de pilotagem e 
segurança promovidos pela IESA Harley-Davidson. 

o é apenas um resumo, contendo os sinais utilizados com mais frequência, e não substitui o material 

FILA DUPLA 
 

 
 
Dedos indicador e anular 
para cima 

A VELOCIDADE 

Mão espalmada para cima, movimento de baixo para 

DIREITA / SAIR DA PISTA 

 

Dedo indicador para cima, movimento da esquerda para 

O Porto Alegre Chapter recomenda fortemente aos seus membros a participação nos cursos de pilotagem e 

o é apenas um resumo, contendo os sinais utilizados com mais frequência, e não substitui o material 



 

PASSE À FRENTE 
 

 
Dedo indicador para trás, movimento de trás 

CONTROLADOR DE 
VELOCIDADE (PARDAL) 

 
Dedo indicador para cima, 
movimento lateral. 

Mão espalmada para 
baixo, movimento 
ondulado

PARADA 
 

 
 
 

Mão espalmada para trás e 
para baixo 

 

 

Dedo indicador para trás, movimento de trás para frente 

OBSTÁCULO / DEFEITO NA PISTA
 

 
Apontar com o dedo indicador 
pé direito, independentemente de onde está o 
obstáculo 

LOMBADA 
 

 
 

Mão espalmada para 
movimento 

ondulado 

FECHAR FORMAÇÃO

    Cerrar punho 

 

OBSTÁCULO / DEFEITO NA PISTA 

 

Apontar com o dedo indicador esquerdo ou com o 
direito, independentemente de onde está o 

FECHAR FORMAÇÃO 
 

 
 

 


