
 

Moto Clube Bodes do Asfalto 
Comissão de Moto Segurança 

 

SINAIS PARA USO EM COMBOIO 

1. Buraco, óleo ou outro tipo de obstáculo na pista. 

    

Atenção: deverá ser sinalizado apenas do lado da fila que tem o buraco, para evitar que a moto de 

trás se confunda.  Se o buraco está na esquerda, todos da fila da esquerda devem sinalizar.  

Se o buraco está no meio, as duas filas devem sinalizar.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Perigo, atenção. Reduzir a velocidade 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Lombada ou depressão à frente. Reduzir velocidade 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Atenção, situação de emergência à frente, exigindo cautela e redução de velocidade imediata. 

 

Apontar com o pé esquerdo ou direito para o Asfalto. No caso 

do lado esquerdo também pode ser utilizado apontar com a 

mão esquerda. 

 

A mão e o braço esticado sobem e descem sucessivamente. 

 

Com o braço esquerdo, indicar de modo pendular balançando o 

antebraço para a esquerda e direita. 

 

Mão esquerda apontada para cima e espalmada. 

 

  



 

5. Assumir a formação de fila indiana (Coluna por um) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Assumir a formação de fila coluna por dois. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Atenção o grupo deve retornar. 

Quando o grupo está parado, também pode significar acionar os motores para a partida. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Mudanças de direção  

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Necessidade de  parar para abastecimento 

 

Com o braço para cima, indicar o numero “1” com a mão. 

 

Com o braço para cima, indicar o número “2”  com a mão.  

 

O piloto deve acionar o pisca e sinalizar com o braço esquerdo 

para a direção a ser tomada. 

 

Mão esquerda apontando para cima e realizando círculos no ar.. 

 

Apontar para o tanque de combustível e simular uma degola 

na garganta. 



 

10. O motociclista irá se dispersar do grupo, para a frente. Deverá ser sinalizado ao Ponteiro 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. O grupo está muito disperso, os mais atrás devem acelerar para se aproximar um pouco mais. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Pisca ligado 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Chuva 
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Mão e braço balançando para TRÁS e para frente, como um 

remo. 

 

Apontar para si mesmo e em seguida simular um revólver com 

a mão. 

 

Braço esquerdo estendido com os dedos para baixo, abrindo e 

fechando: Significa que a luz de pisca foi esquecida ligada.  

 

Braço esquerdo estendido com o dedo indicador apontando para 

cima, seguido por um sinal com os dedos para baixo simulando 

“chuva”: Significa que há chuva pela frente e possível parada 

para colocação de capas de chuva. 

Reduzir a velocidade e procurar um local seguro como postos, 

bases policiais, pedágios, pátios, etc.  
 


