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REGRAS DE OURO 

 Os objetivos são: prevenir danos às pessoas e 
fortalecer a cultura de segurança de processo. 

 A maioria da força de trabalho segue as Regras na 
maior parte do tempo. 

 A meta é que todos sigam as Regras sempre.     

 Seu cumprimento é obrigatório para atividades 
relacionadas ao trabalho sob o controle ou 
responsabilidade da PETROBRAS. 

 As Regras são aplicáveis também fora do ambiente 
de trabalho. 

 A responsabilidade pela comunicação das Regras é 
da liderança. 

 A responsabilidade pelo seu cumprimento é de 
todos: liderança, empregados e contratados. 

Orientações e 
esclarecimentos 



Somente 
trabalhe com 

Permissão para 
Trabalho 

válida, liberada 
no campo e de 

seu total 
entendimento.  

Permissão 
para Trabalho 

Somente 
execute 

trabalhos em 
equipamentos 
ou instalações 
após certificar-
se de que todas 

as fontes de 
energia tenham 
sido isoladas de 
forma segura.  

Isolamento de 
Energias 

Somente 
execute 

trabalhos em 
altura com a 
utilização de 

cinto de 
segurança 

fixado em local 
seguro e 

previamente 
determinado.  

Trabalho em 
Altura 

Só entre em 
espaço 

confinado se 
autorizado, 
equipado e 

com 
treinamento 
especifico.  

Espaço 
Confinado  

Nunca entre 
em local com 

atmosfera 
explosiva. 
Obedeça 

sempre aos 
alarmes e à 
sinalização. 

Atmosferas 
Explosivas  
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Não acesse 
área isolada. 

Nunca se 
posicione sob 

uma carga 
suspensa ou 

entre veículos, 
parados ou em 
movimento. 
Mantenha-se 
sempre em 

locais seguros e 
protegidos. 

Posicionamento 
Seguro 

Use sempre os 
EPI conforme 
recomendado. 

Equipamentos 
de Proteção 
Individual 

Fique atento 
aos riscos das 

mudanças. 
Somente 
realize 

qualquer 
mudança que 

envolva 
pessoas, 

instalações, 
materiais ou 

procedimentos 
após análise e 
autorização. 

Atenção às 
Mudanças 

Respeite as 
leis de trânsito 

e pratique 
direção 

defensiva. 
Use o cinto de 

segurança, 
respeite os 
limites de  

velocidade, 
não use celular 

e se beber 
não dirija. 

Segurança no 
Trânsito 

Nunca trabalhe 
sob efeito de 

álcool ou 
outras drogas. 

Álcool e 
outras drogas 
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