
Nº do lote ou partida:
VIDE EMBALAGEMData de fabricação:

Data de vencimento:

COMPOSIÇÃO:
Produto à base de
ÓLEO MINERAL �������������������������773,5 g/L (77,35% m/v) 

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO

CLASSE: Adjuvante
TIPO DE FORMULAÇÃO:
Concentrado Emulsionável (EC)

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PRODUTO:
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Av� Liberdade, 1701 - Bairro Cajuru do Sul
18087-170 - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3235-7700
CNPJ: 61�142�550/0001-30 - Registro da Empresa no 
Estado de São Paulo CDA/SP Nº 8

PRODUTOR:
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Av� Liberdade, 1701 - Bairro Cajuru do Sul
18087-170 - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3235-7700
CNPJ: 61�142�550/0001-30 - Registro da Empresa no 
Estado de São Paulo CDA/SP Nº 8

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO 
E A BULA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.

É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.

É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

AGITE ANTES DE USAR

Indústria Brasileira

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA

650 (w) x 133 (h) mm
3x5 cores: PRETO PANTONE RED 032 C PANTONE 7734 C PANTONE 7739 C PANTONE 199 C
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Adjuvante sem exigência de registro na forma da Lei 7.802, de 11 de julho de 1989. Observe as instruções de uso do 
produto “Fungicida, Herbicida, Inseticida e Regulador de Crescimento” ao qual este produto será adicionado.

INSTRUÇÕES DE USO:
“FRUTOIL” é um adjuvante a ser adicionado a calda de pulverização de fungicidas, herbicidas, inseticidas e reguladores de crescimento que 
requerem o uso de produtos com esta finalidade, conforme recomendação abaixo:

Classe do Produto Dose (% v/v) Dose (L de p.c./100 L de água)
Fungicidas 0,1 a 1,0 0,1 a 1,0
Herbicidas 0,1 a 0,75 0,1 a 0,75
Inseticidas 0,1 a 1,0 0,1 a 1,0

Reguladores de crescimento 0,5 a 4,0 0,5 a 4,0
CULTURAS, ALVOS E DOSES:
Não se aplica por tratar-se de um produto adjuvante� As recomendações a serem seguidas para o FRUTOIL, quanto às culturas e alvos são as 
mesmas encontradas em rótulos e bulas fungicidas, herbicidas, inseticidas e reguladores de crescimento, aos quais o FRUTOIL será adicionado�
Utilizar maiores doses para plantas de maior porte e menores para plantas de menor porte�

MODO DE APLICAÇÃO: 
FRUTOIL pode ser adicionado a caldas de fungicidas, herbicidas, inseticidas e reguladores de crescimento podendo ser aplicado com pulveri-
zadores costal manual ou motorizado, de tração, tratores ou aplicação aérea, em função do produto com o qual será adicionado� Tipos de bicos, 
densidade de gotas, tamanho de gotas e pressão de trabalho: seguir as instruções de uso do produto com o qual o FRUTOIL será adicionado�

INTERVALO DE SEGURANÇA:
Seguir o intervalo de segurança estabelecido para a cultura recomendada pelo fungicida, herbicida, inseticida ou regulador de crescimento ao 
qual o FRUTOIL será adicionado�

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:
Seguir o intervalo de reentrada estabelecido para a cultura indicado no fungicida, herbicida inseticida ou regulador de crescimento ao qual o 
FRUTOIL será adicionado�

LIMITAÇÕES DE USO:
Verificar as limitações de uso dos fungicidas, herbicidas, inseticidas e reguladores de crescimento ao qual FRUTOIL será adicionado, seguindo 
rigorosamente as instruções de uso do produto�

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA

“ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES”

PRECAUÇÕES GERAIS:
- Produto para uso exclusivamente agrícola�
- O manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado�
- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto�
- Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas�
- Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados� 
- Não utilize equipamentos com vazamentos ou com defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca�
- Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados, úmidos, vencidos ou com vida útil fora da especificação. Siga as recomen-

dações determinadas pelo fabricante�
- Não aplique o produto perto de escolas, residências e outros locais de permanência de pessoas e de áreas de criação de animais� Siga as 

orientações técnicas específicas de um profissional habilitado.

- Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um 
serviço médico de emergência�

- Mantenha o produto adequadamente fechado em sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e animais� 
- Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem ser vestidos na seguinte ordem: macacão, botas, avental, máscara, 

óculos, touca árabe e luvas�
- Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento de Proteção individual (EPI) com relação à forma de limpeza, conservação e 

descarte do EPI danificado.

PRECAUÇÕES DURANTE A PREPARAÇÃO DA CALDA:
- Utilize equipamento de proteção individual – EPI: observar recomendação de EPI do fungicida, inseticida ou herbicida ao qual este produto 

for adicionado�
- Manuseie o produto em local aberto e ventilado, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados�
- Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar respingos�
- Recomendações adicionais de segurança podem ser adotadas pelo técnico responsável pela preparação da calda em função do método 

utilizado ou da adoção de medidas coletivas de segurança�

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO DO PRODUTO:
- Evite o máximo possível o contato com a área tratada�
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita)�
- Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa não autorizada entrem na área em que estiver sendo aplicado o produto�
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia, respeitando as melhores condições climáticas para 

cada região�
- Verifique a direção do vento e aplique de modo a não entrar em contato, ou permitir que outras pessoas também entrem em contato, com 

a névoa do produto�
- Utilize equipamento de proteção individual – EPI: observar recomendação de EPI do fungicida, inseticida ou herbicida ao qual este produto 

for adicionado�
- Recomendações adicionais de segurança podem ser adotadas pelo técnico responsável pela aplicação em função do método utilizado ou 

da adoção de medidas coletivas de segurança�

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO:
- Sinalizar a área tratada com os dizeres: “PROIBIDA A ENTRADA. ÁREA TRATADA” e manter os avisos até o final do período de reentrada.
- Evite o máximo possível o contato com a área tratada� Caso necessite entrar na área tratada com produto antes do término do intervalo de 

reentrada, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI´s) recomendados para uso durante a aplicação�
- Não permita que animais, crianças ou qualquer pessoa não autorizada entrem em áreas tratadas logo após a aplicação�
- Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita)�
- Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPI), lave as luvas ainda vestidas para evitar contaminação�
- Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em sua embalagem original em local trancado, longe do alcance de crianças e animais�
- Tome banho imediatamente após a aplicação do produto e troque as roupas�
- Lave as suas roupas e os equipamentos de proteção individual (EPI) separados das demais roupas da família� Ao lavar as roupas, utilizar 

luvas e avental impermeáveis�
- Após cada aplicação do produto faça a manutenção e lavagem dos equipamentos de aplicação�
- Não reutilizar a embalagem vazia�

- No descarte de embalagens utilize equipamento de proteção individual – EPI: macacão de algodão hidrorrepelente com mangas com-
pridas, luvas de nitrila e botas de borracha�

- Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, óculos, botas, 
macacão, luvas e máscara�

- A manutenção e a limpeza do EPI devem ser realizadas por pessoa treinada e devidamente protegida�
- Para ambientes onde haja relação de trabalho, é vedado aos trabalhadores levarem EPI para casa�
- Recomendações adicionais de segurança podem ser adotadas pelo técnico responsável pela aplicação em função do método utilizado 

ou da adoção de medidas coletivas de segurança�

ATENÇÃO
- Pode ser nocivo se ingerido�
- Pode ser nocivo se em contato com a pele�
- Nocivo se inalado�

PRIMEIROS SOCORROS: procure imediatamente um serviço médico de emergência levando a embalagem, rótulo, bula, folheto informa-
tivo e/ou receituário agronômico do produto�
Ingestão: se engolir o produto, não provoque vômito, exceto quando houver indicação médica� Caso o vômito ocorra naturalmente, 
deite a pessoa de lado� Não dê nada para beber ou comer�
Olhos: em caso de contato, lave com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos� Evite que a água de lavagem entre no outro 
olho� Caso utilize lente de contato, deve-se retirá-la�
Pele: em caso de contato, tire a roupa e acessórios (cinto, pulseira, óculos, relógio, anéis, etc) contaminados e lave a pele com muita água 
corrente e sabão neutro, por pelo menos 15 minutos)�
Inalação: se o produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto e ventilado�
A pessoa que ajudar deve proteger-se da contaminação usando luvas e avental impermeáveis, por exemplo�

INTOXICAÇÕES POR FRUTOIL (óleo mineral)
Informações Médicas

As informações presentes nesta tabela são para uso exclusivo do profissional de saúde. Os procedimentos descritos devem ser realizados 
somente em local apropriado (hospital, centro de saúde etc�)�

Grupo Químico Hidrocarbonetos alifáticos
Potenciais vias 
de exposição

Oral, dérmica, ocular e inalatória�

Toxicocinética O óleo mineral tem reduzida absorção gastrointestinal e são eliminados principalmente pelas fezes�
Toxicodinâmica O mecanismo de toxicidade em humanos não é conhecido�
Sintomas e
sinais clínicos

Em caso de ingestão, podem ocorrer irritação do trato gastrointestinal, vômito, diarreia, irritação e reação inflamatória infiltrante 
da região anal e pneumonia por aspiração pulmonar durante o vômito�

Sintomas e
sinais clínicos

A exposição respiratória pode causar irritação das vias aéreas superiores e granuloma lipídico, susceptível de evoluir para 
pneumonia lipídica�
A exposição ocular pode resultar em irritação e inflamação local.
Em casos de exposição cutânea podem ocorrer dermatite de contato, foliculite e erupções acneiformes�

Diagnóstico Em se apresentando sinais e sintomas indicativos de intoxicação, trate o paciente imediatamente, não condicionando 
o início do tratamento à confirmação laboratorial.

Tratamento Antídoto: não há antídoto específico conhecido para a substância.
O tratamento das intoxicações por óleo mineral é basicamente sintomático e deve ser implementado paralelamente às 
medidas de descontaminação, que visam limitar a absorção e os efeitos locais� 
Descontaminação:
ADVERTÊNCIA: durante a descontaminação, usar luvas e avental impermeável�
1� Remover roupas e acessórios e lavar a pele (incluindo pregas, cavidades e orifícios) e cabelos com água fria abundante 

e sabão�
2� Se houver exposição ocular, irrigar abundantemente com soro fisiológico ou água, por no mínimo 15 minutos, evitando 

contato com a pele e mucosas�
3� Em caso de ingestão, fazer repouso gástrico para evitar vômito� Avaliar função pulmonar� Atentar para nível de consciência 

e proteger vias aéreas do risco de aspiração�
4� Em caso de exposição respiratória, colocar a vítima em local ventilado�
Suporte e tratamento sintomático: manter vias aéreas permeáveis, se necessário através de entubação orotraqueal, 
aspirar secreções e oxigenar� Tratar pneumonite se ocorrer�
Cuidado para os prestadores de primeiros socorros: EVITAR aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha 
ingerido o produto; utilizar um equipamento intermediário de reanimação manual (Ambu) para realizar o procedimento� A 
pessoa que presta atendimento ao intoxicado, especialmente durante a adoção das medidas de descontaminação, deverá 
estar protegida por luvas e avental impermeáveis, de forma a não se contaminar com o agente tóxico�

Contraindicações A indução do vômito é contraindicada em razão do risco de aspiração e de pneumonite química, porém se o vômito 
ocorrer espontaneamente, não deve ser evitado�

Atenção Para notificar o caso e obter informações especializadas sobre diagnóstico e tratamento, ligue para o Disque-Intoxicação: 
0800-722-6001�
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (RENACIAT – ANVISA/MS)�
As intoxicações por Agrotóxicos e Afins estão incluídas entre as Doenças e Agravos de Notificação Compulsória.
Notifique ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS).
Notifique ao Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (Notivisa).
Telefone de Emergência da empresa: 0800 774 4272
Endereço eletrônico da empresa: www�ihara�com�br 
Centro de Envenenamento do Paraná: 0800-410148

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:
PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:
• Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza�
• Não utilize equipamento com vazamento�
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• Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes�
• Aplique somente as doses recomendadas�
• Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d’água� Evite a contaminação da água�
• A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a 

flora e a saúde das pessoas.
• Não execute aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância inferior a 500 (quinhentos) metros de povoação e de manan-

ciais de captação de água para abastecimento público e 250 (duzentos e cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas, 
agrupamentos animais e vegetação susceptível a danos�

• Observe as disposições constantes na legislação estadual e municipal concernentes às atividades aeroagrícolas�

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:
• Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada�
• O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais�
• A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível�
• O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável�
• Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças�
• Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados�
• Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT�
• Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal�

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:
• Isole e sinalize a área contaminada�
• Contate as autoridades locais competentes e a empresa IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, telefone 0800-770-1760�
• Utilize equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos protetores e máscara com filtros).
• Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d’água� Siga as instruções 

abaixo:
 Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado 

e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, contate a empresa registrante, através do 
telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

 Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado 
e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.

 Corpos d’água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro 
de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico 
em questão e da quantidade do produto envolvido�

• Em caso de incêndio, use extintores de PÓ QUÍMICO, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOLUÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E 
RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL

LAVAGEM DA EMBALAGEM
Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual – recomen-
dados para o preparo da calda do produto�

• Tríplice Lavagem (Lavagem Manual):
Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento, adotando-se os seguintes 
procedimentos:
- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos;
- Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume;
- Tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos;
- Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador;
- Faça esta operação três vezes;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo�

• Lavagem sob Pressão:
Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão seguir os seguintes procedimentos:
- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador;
- Acione o mecanismo para liberar o jato de água;
- Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo�
Ao utilizar equipamento independente para lavagem sob pressão adotar os seguintes procedimentos:
- Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida sobre a boca do tanque de pulverização, em 

posição vertical, durante 30 segundos;
- Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, direcionando o jato de água para todas 

as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- Toda a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo�

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser armazenada com a tampa, em caixa coletiva, 
quando existente, separadamente das embalagens não lavadas�
O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de 
chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde guardadas as embalagens cheias�

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento 
onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.
Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devo-
lução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade�
O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas�

EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e 
com piso impermeável, no próprio local onde guardadas as embalagens cheias� 
Use luvas no manuseio dessa embalagem� 
Essa embalagem vazia deve ser armazenada com sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens lavadas�

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde 
foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.
Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da 
embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade�
O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas�

EMBALAGEM FLEXÍVEL

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA.

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e 
com piso impermeável, no próprio local onde guardadas as embalagens cheias�
Use luvas no manuseio desta embalagem�
Essa embalagem vazia deve ser armazenada separadamente das lavadas, em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas - modelo 
ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá ser adquirido nos Canais de Distribuição.

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA
No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido 
o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.
Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução 
da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade�
O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

TRANSPORTE
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas� Devem ser 
transportadas em saco plástico transparente (Embalagens Padronizadas - modelo ABNT), devidamente identificado e com lacre, o qual deverá 
ser adquirido nos Canais de Distribuição�

EMBALAGEM SECUNDÁRIA (NÃO CONTAMINADA)

ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA
O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva 
e com piso impermeável, no próprio local onde guardadas as embalagens cheias�

DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA
É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo 
estabelecimento comercial� 

TRANSPORTE
As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas�

DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS
A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela Empresa Registrante ou 
por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes�

É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM 
DESTE PRODUTO.

EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS
A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, 
prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO
Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o fabricante através do telefone indicado no rótulo para 
sua devolução e destinação final.
A desativação do produto é feita através da incineração deste material�
O processo de incineração é realizado em plantas dotadas de forno primário rotativo ou estático, câmara de pós-combustão, sistema de tratamento 
de gases, estação de tratamento de efluentes e sistema de monitoramento e controle de emissões; podem usar como combustível os próprios 
resíduos, gás natural, óleo combustível ou outros� Os resíduos sólidos, líquidos ou pastosos são alimentados em misturas balanceadas tecnica-
mente, e incinerados no forno primário a temperaturas de 800 a 1�100ºC, com tempo de residência superior a 30 minutos� Os gases resultantes são 
incinerados em câmara de pós-combustão, a temperaturas de 1�000 a 1�250ºC, com tempo de residência superior a 2 segundos, e depois tratados 
em sistemas de resfriamento e lavagem, que removem material particulado, voláteis e gases. Os efluentes passam por estações de tratamento 
que removem seus contaminantes. Sistemas de controle de processo asseguram que as emissões atmosféricas e o descarte de efluentes estejam 
sempre dentro dos limites estabelecidos pelos órgãos de controle ambiental� Os resíduos resultantes do processo são coletados nos diversos 
sistemas das plantas, na forma de escórias, cinzas e lodos, e dispostos em aterros licenciados, e em conformidade com os requisitos estabelecidos 
pelos órgãos de controle ambiental�

TRANSPORTE:
O transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.

Nº do lote ou partida:
VIDE EMBALAGEMData de fabricação:

Data de vencimento:

CONTEÚDO: 20 L
COMPOSIÇÃO:
Produto à base de
ÓLEO MINERAL ��������������������������� 773,5 g/L (77,35% m/v) 

CLASSE: Adjuvante 
TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Emulsionável (EC)
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PRODUTO:
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Av� Liberdade, 1701 - Bairro Cajuru do Sul
18087-170 - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3235-7700
CNPJ: 61�142�550/0001-30 - Registro da Empresa no Esta-
do de São Paulo CDA/SP Nº 8
PRODUTOR: VIDE BULA

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO E A 
BULA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.
É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.
É OBRIGATÓRIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM 
VAZIA.
Indicações e restrições de uso: vide bula
AGITE ANTES DE USAR
Indústria Brasileira
PRODUTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA

1. PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS 
CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:
- Evite a contaminação ambiental – Preserve a Natureza�
- Não utilize equipamento com vazamentos�
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas 

mais quentes�
- Aplique somente as doses recomendadas�
- Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, 

rios e demais corpos d’água� Evite a contaminação da água�
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos oca-

siona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, 
a flora e a saúde das pessoas.

- Não execute aplicação aérea em áreas situadas a uma distância 
inferior a 500 (quinhentos) metros de povoação e de mananciais 
de capitação de água para abastecimento público e 250 (duzentos 
e cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas, 
agrupamentos animais e vegetação susceptível a danos�

- Observe as disposições constantes na legislação estadual e muni-
cipal concernentes às atividades aeroagrícolas�

2. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO 
SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:
- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada�
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado 

de alimentos, bebidas ou outros materiais�
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível�
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável�
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, 

principalmente crianças�
- Deve haver sempre recipientes disponíveis para envolver embala-

gens rompidas�
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções cons-

tantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT�

- Observe legislação estadual e municipal�
3. EM CASO DE ACIDENTE:
- Isole e sinalize a área contaminada�
- Utilize equipamentos de proteção individual�
- Contate as autoridades locais competentes e a empresa IHARABRAS 

S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, telefone 0800-770-1760�
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d’água�
- Em caso de incêndio, use extintores de água, CO2 ou espuma ficando 

a favor do vento para evitar intoxicação�
4. DEVOLUÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS:
- É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento 

onde foi adquirido o produto ou no local indicado, por escrito, na nota 
fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene ou 
transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, 
medicamentos, animais ou pessoas�

- A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos 
no meio ambiente ocasiona contaminação do solo, da água e 
do ar�

- SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS 
PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBA-
LAGENS�

5. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:
- Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em 

desuso, consulte o fabricante através do telefone (15) 3235-7700, 
para sua devolução e destinação final.

6. TRANSPORTE:
- Está sujeito às regras e aos procedi-

mentos estabelecidos na legislação 
específica.

DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA

ANTES DE USAR O PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
DA BULA.

PRECAUÇÕES GERAIS: Produto para uso exclusivamente agrícola� O 
manuseio do produto deve ser realizado apenas por trabalhador capacitado� 
Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e aplicação do produto� 
Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, 
animais e pessoas� Não manuseie ou aplique o produto sem os equipamentos 
de proteção individual (EPI) recomendados� Não utilize equipamentos com 
vazamentos ou com defeitos e não desentupa bicos, orifícios e válvulas com 
a boca. Não utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) danificados, 
úmidos, vencidos ou com vida útil fora da especificação. Siga as recomenda-
ções determinadas pelo fabricante� Não aplique o produto perto de escolas, 
residências e outros locais de permanência de pessoas e de áreas de criação 
de animais. Siga as orientações técnicas específicas de um profissional 
habilitado� Caso ocorra contato acidental da pessoa com o produto, siga as 
orientações descritas em primeiros socorros e procure rapidamente um ser-
viço médico de emergência� Mantenha o produto adequadamente fechado em 
sua embalagem original, em local trancado, longe do alcance de crianças e 
animais� Os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados devem 
ser vestidos na seguinte ordem: macacão, botas, avental, máscara, óculos, 
touca árabe e luvas� Seguir as recomendações do fabricante do Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) com relação à forma de limpeza, conservação e 
descarte do EPI danificado.
PRECAUÇÕES DURANTE A PREPARAÇÃO DA CALDA: para evitar aci-
dentes, leia com atenção as instruções contidas na bula�
PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO DO PRODUTO: para evitar 
acidentes, leia com atenção as instruções contidas na bula�
PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO: para evitar acidentes, 
leia com atenção as instruções contidas na bula�

ATENÇÃO

- Pode ser nocivo se ingerido�
- Pode ser nocivo se em contato 

com a pele�
- Nocivo se inalado�

PRIMEIROS SOCORROS: procure imediatamente um serviço médico 
de emergência levando a embalagem, rótulo, bula, folheto informativo 
e/ou receituário agronômico do produto� Ingestão: se engolir o produto, 
não provoque vômito, exceto quando houver indicação médica� Caso 
o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado� Não dê nada 
para beber ou comer� Olhos: em caso de contato, lave com muita água 
corrente durante pelo menos 15 minutos� Evite que a água de lavagem 
entre no outro olho� Caso utilize lente de contato, deve-se retirá-la� Pele: 
em caso de contato, tire toda a roupa e acessórios (cinto, pulseiras, 
óculos, relógio, anéis etc�) contaminados e lave a pele com muita água 
corrente e sabão neutro, por pelo menos 15 minutos� Inalação: se o 
produto for inalado (“respirado”), leve a pessoa para um local aberto 
e ventilado� A pessoa que ajudar deve se proteger da contaminação 
usando luvas e avental impermeáveis, por exemplo�

Antídoto e tratamento médico de emergência: não existe antídoto 
específico. Tratamento sintomático. Para outras informações: vide bula.

ATENÇÃO

Para notificar o caso e obter informações especializadas 
sobre diagnóstico e tratamento, ligue para o Disque-In-
toxicação: 0800-722-6001�
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência 
Toxicológica (RENACIAT – ANVISA/MS)�

As intoxicações por Agrotóxicos e Afins estão incluídas 
entre as Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. 
Notifique ao Sistema de Informação de Agravos de Notifi-
cação (SINAN / MS). Notifique ao Sistema de Notificação 
em Vigilância Sanitária (Notivisa)�

Telefone de Emergência da empresa: 0800 774 4272
Endereço eletrônico da empresa: www�ihara�com�br

Frutoil

INSUMO APROVADO PARA USO NA 
AGRICULTURA DE ACORDO COM AS 
NORMAS IBD/IFOAM, CEE 834/07, 
DEMETER E LEI BRASILEIRA 10�831/2003�
http://www�ibd�com�br


