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LISTA DE VERIFICAÇÃO DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)
 
A Lista de Verificação da Ficha de Dados de Segurança (FDS) foi desenvolvida em cooperação com o Fórum de Intercâmbio de Informações sobre o Controlo do Cumprimento (Fórum). Foi concebida com base no ponto de vista de um inspetor, por forma a apoiar a análise do corpo principal de uma ficha de dados de segurança elaborada ao abrigo do REACH.
Os compiladores (fornecedores) e os destinatários das fichas de dados de segurança podem verificar, nas várias secções do modelo da lista de verificação, os tipos de questões que lhes podem ser dirigidas, relacionadas com as suas diversas funções. Especialmente os compiladores (fornecedores) podem constatar o grau de pormenor potencialmente empregue por um inspetor na análise de conteúdos das diversas secções da ficha de dados de segurança. Não obstante, é necessário ter em atenção que a lista de verificação não é vinculativa para os inspetores. Esta lista é tornada pública por forma a apoiar um objetivo global que consiste em melhorar a qualidade das fichas de dados de segurança na cadeia de abastecimento.
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTÊNCIA JURÍDICA
Este documento visa prestar assistência aos utilizadores no cumprimento das suas obrigações ao abrigo do Regulamento REACH. Todavia, recorda-se aos utilizadores que o texto do Regulamento REACH é a única referência jurídica autêntica e que as informações constantes do presente documento não constituem aconselhamento jurídico. Do mesmo modo, as informações contidas neste documento não refletem necessariamente todos os aspetos que seriam exigidos/analisados pelas autoridades nacionais de controlo do cumprimento. A utilização das informações permanece da responsabilidade exclusiva do utilizador. A Agência Europeia dos Produtos Químicos não é responsável pela utilização que possa ser feita das informações contidas neste documento.
 
Lista de verificação da FDS
Safety Data Sheet Checklist
Esta lista de verificação está dividida em 4 secções: 
1         Página de rosto: informações sobre a empresa, a substância, etc., incluindo algumas perguntas gerais 
2         Perguntas para o destinatário: aplicáveis se a empresa que está a ser verificada for o destinatário e não o responsável pela elaboração da FDS 
3         Lista de verificação nas instalações: um pequeno número de perguntas sobre a FDS, que um inspetor pode verificar no local. 
4         Lista de verificação nos serviços administrativos: uma verificação detalhada dos conteúdos de todas as 16 secções e subsecções da FDS
 
Pode imprimir as 3 primeiras páginas (3 primeiras secções), para as preencher nas instalações e, depois, transferir os dados para a versão eletrónica quando regressar aos serviços administrativos. A lista de verificação nos serviços administrativos é preenchida de forma mais eficaz diretamente na versão eletrónica (no ecrã).
 
Esta lista pode ser guardada, impressa (ver botões na última página), e os dados introduzidos podem ser enviados por correio eletrónico a um coordenador nacional (ou para si), que poderá compilar os dados na folha de cálculo do Excel (fornecida separadamente).
PÁGINA DE ROSTO
PERGUNTA
F
I
DU
D
F
RU
OBSERVAÇÕES
SUGESTÃO
Qual é a FUNÇÃO da empresa no que respeita à Substância/Mistura?
A empresa pode ter várias funções
F: fabricante
I: importador
DU: utilizador a jusante
F: formulador (também um DU, mas pode ser quem elaborou a FDS para uma mistura) 
RU: representante único
Observações destinam-se a incluir uma explicação, p. ex., o importador é um DU, uma vez que existe um RU
OBSERVAÇÕES
SUGESTÕES
Para que serve a FDS?
SDS: Safety Data Sheet
SUBSTÂNCIA
MISTURA
Selecione apenas uma opção
É exigida uma FDS ao abrigo do REACH?
SIM
NÃO
Selecione uma opção. Se respondeu NÃO, então não responda a mais perguntas (os requisitos legais não são aplicáveis, mesmo se o formato foi seguido). Se o motivo para a elaboração da FDS for conhecido, mesmo que esta não seja exigida, pode ser apresentado nas observações.
A empresa é responsável pela elaboração da FDS ou é o destinatário da mesma?
RESPON-SÁVEL
DESTINA-TÁRIO
Selecione uma opção. Se selecionar Destinatário, a empresa não é responsável pelo conteúdo da FDS, mas deve preencher a secção Perguntas para o Destinatário. Se selecionar Responsável, não é necessário preencher a secção Perguntas para o Destinatário. Vá para a Lista de verificação nas instalações.
Adobe Designer Template
Check Request
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PERGUNTAS PARA O DESTINATÁRIO
RESPOSTA
OBSERVAÇÕES
SUGESTÕES
N.º
SIM
NÃO
1
O destinatário recebeu a FDS automaticamente?
Responda NÃO, se tiver sido necessário solicitar a FDS, p. ex., ao abrigo do artigo 31.º, n.º 3.
2
A FDS (e o cenário de exposição [ES], se anexado) está disponível na ou nas línguas nacionais?
Alguns Estados-Membros têm mais do que uma língua oficial e podem ter disposições específicas (artigo 31.º, n.º 5).
3
As Medidas de Gestão dos Riscos (MGR) aplicadas nas instalações são coerentes com as Medidas de Gestão dos Riscos recomendadas na FDS?
Esta é uma verificação geral: as MGR devem ser coerentes com a classificação da substância e devem ser apresentadas recomendações nas secções 4 a 8.
4
O destinatário identificou deficiências na FDS?
Se SIM, explique as medidas adotadas nas Perguntas 5 e 6. Se NÃO, não é necessário responder às perguntas 5 e 6.
5
As deficiências são abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 34.º?
Nos termos do artigo 34.º, são novas informações acerca de propriedades perigosas e informações sobre a adequação das MGR recomendadas.
6
O destinatário tentou contactar o fornecedor/responsável pela FDS para resolver as deficiências?
Embora o destinatário não seja responsável pelo conteúdo da FDS, se receber uma FDS com deficiências, deve, pelo menos, tentar contactar o fornecedor e conservar provas dessa diligência.
7
A ficha de dados de segurança inclui um número de registo?
Para os DU/destinatários, o número de registo significa o início do período para adotar eventuais medidas necessárias.
8
A ficha de dados de segurança inclui cenários de exposição?
Se NÃO, não é necessário responder às Perguntas 9 e 10 (podem ficar em branco).
9
Se tiverem sido recebidos cenários de exposição, as utilizações do destinatário são abrangidas por um cenário de exposição anexado?
Se NÃO: Qual é a medida da empresa?
a)         Contactou o fornecedor, a fim de receber um cenário de exposição que abranja a utilização
b)         Não adotou qualquer medida, porque se aplica uma isenção nos termos do artigo 37.º, n.º 4
c)         Preparou um Relatório de Segurança Química (DU CSR - relatório de segurança química de utilizador a jusante) para essa utilização
d) Não adotou qualquer medida até ao momento
10
A empresa utilizou extrapolação para demonstrar que a utilização está abrangida?
Verifique o cenário de exposição pertinente e a secção relativa às informações obtidas por extrapolação.
11
A substância (ou uma substância contida na mistura) está sujeita a autorização?
Se SIM: A autorização foi concedida a um fornecedor ou ao destinatário? A empresa utiliza a substância/mistura dentro dos limites da autorização concedida? O destinatário notificou a ou as utilizações à ECHA (artigo 66.º)?
12
A ou as utilizações da substância (ou de uma substância contida na mistura) estão sujeitas a uma restrição?
Se SIM, verifique se o destinatário trabalha em condições estritamente controladas.
Deve responder às perguntas seguintes apenas se a sua empresa for o destinatário da FDS. Consoante responda SIM ou NÃO à pergunta, poderá ter que apresentar informações suplementares no campo Observações. Utilize as SUGESTÕES como orientação. Os dados devem ser transferidos para a versão eletrónica quando regressar aos serviços administrativos.
<50, 50-150, >150
<50, 50-150, >150
PERGUNTAS PARA O DESTINATÁRIO
ON-SITE CHECKLIST
EXISTENTE
ADEQUA-DA/APRO-PRIADA
N/V 
OBSERVAÇÕES
SUGESTÕES
N.º
SIM
NÃO
SIM
NÃO
1
A FDS (ou as informações da FDS) está acessível aos trabalhadores (artigo 35.º)?
Se a resposta para os campos Existente ou Adequada/Apropriada for NÃO, apresente mais informações no campo Observações.
2
A FDS contém informações em todas as 16 secções (artigo 31.º, n.º 6, e anexo II, parte B)?
Se a resposta para o campo Existente for NÃO, indique as secções e as subsecções incorretas ou em falta. As informações sobre secções específicas podem ser apresentadas na verificação dos serviços administrativos.
3
Existem cenários de exposição (ES) anexados (artigo 31.º, n.º 7)?
Se a resposta para o campo Existente for NÃO, apresente mais informações no campo Observações, por exemplo, a substância não está registada para > 1 tonelada/ano.
4
A FDS (e o cenário de exposição, se anexado) está disponível na ou nas línguas nacionais (artigo 31.º, n.º 5)?
Se a resposta para os campos Existente ou Adequada/Apropriada for NÃO, apresente mais informações no campo Observações.
5
As informações da FDS correspondem às informações de rotulagem?
As informações de rotulagem devem ser coerentes com as informações pertinentes indicadas nas secções 1, 2 e 3 da FDS (identificadores, perigos e composição). Se a resposta para os campos Existente ou Adequada/Apropriada for NÃO, apresente mais informações no campo Observações.
6
A data de elaboração/revisão da FDS e o número de versão estão indicados na primeira página?
Se a data de revisão estiver indicada, verifique se as alterações foram indicadas na secção 16 ou noutra secção da FDS.
7
Existe um número de página em cada página e uma indicação do total de páginas da FDS (p. ex., página 1 de 17)?
Se a resposta para os campos Existente ou Adequada/Apropriada for NÃO, apresente mais informações no campo Observações.
8
É recomendada uma avaliação mais pormenorizada da FDS?
Se a resposta for SIM, deve ser realizada uma verificação nos serviços administrativos. Solicite uma cópia da FDS, do cenário de exposição (se anexado) e do rótulo para avaliação posterior mais pormenorizada.
9
Observações adicionais
Quaisquer observações adicionais, por exemplo, observações imediatas, secções que suscitam particular preocupação, etc.
As perguntas seguintes dizem respeito a aspetos que um inspetor pode verificar nas instalações. Utilize as SUGESTÕES como orientação. Regra geral, uma resposta negativa (NÃO) em qualquer uma das partes das primeiras 7 perguntas exige algum tipo de explicação no campo Observações. As perguntas 8 e 9 podem ser utilizadas para indicar secções/elementos específicos que suscitam preocupação e devem ser verificadas na Lista de verificação nos serviços administrativos. Os dados devem ser transferidos para a versão eletrónica quando regressar aos serviços administrativos.
LISTA DE VERIFICAÇÃO NAS INSTALAÇÕES
LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EXISTENTE
ADEQUA-DA/APRO-PRIADA
N/V 
NOT CHECKED
N/A
NOT APPLICABLE
OBSERVAÇÕES
If in any section there is a reference to any other section, then the relevant section must be checked to ensure that it contains the required information, otherwise the SDS is deficient. This is particularly relevant for references to Section 16. Is the information provided in a clear/concise manner? Does the SDS contain any blank subsections?
Sect
SIM
NÃO
SIM
NÃO
1
1.1 Identificador do produto (nome, identificador único, p. ex., N.º CE/CAS)
For a registered substance this should be consistent with the registration. For a mixture this could be a tradename or designation. EC No.: European Community Number CAS No.: Chemical Abstracts Service Registry Number[Until 01/06/2015 only: “In the case of a substance, the product identifier shall be provided in accordance with Article 18(2) of Regulation (EC) No 1272/2008 and as provided on the label in the official language(s) of the Member State(s) where the substance is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise”.][Until 01/06/2015 only: “In the case of a mixture, the trade name or designation shall be provided in accordance with Article 10(2.1) of Directive 1999/45/EC.”[From 01/06/2015: “The product identifier shall be provided in accordance with Article 18(2) of Regulation (EC) No 1272/2008 in the case of a substance and in accordance with Article 18(3)(a) of Regulation (EC) No 1272/2008 in the case of a mixture, and as provided on the label in the official language(s) of the Member State(s) where the substance or mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise“]
- Caso se trate de uma substância, foi fornecido o número de registo?
- Has the registration number been provided? - If not, has an explanation been provided?NOTE: Registration number, for example, may not be available (until 2018), in which case N/A should be the ticked and explanation provided in the remarks field. For mixtures the registration number of registered substances can be provided in Section 3.2
1.2 Utilizações identificadas relevantes
Should be consistent with ES, if provided. Uses should include a brief description of what the substance or mixture is intended to do, such as ‘flame retardant’, ‘antioxidant’ etc.
- utilizações desaconselhadas
The uses advised against shall be stated, if applicable.
1.3 Informações do fornecedor da FDS (endereço completo, telefone, etc.)
SDS Supplier must be traceable (whether registrant, distributor etc.)
- endereço da pessoa competente responsável pela ficha de dados de segurança.
This should be a separate check from  details of the supplier
- caso o fornecedor não esteja localizado no Estado-Membro (EM), a pessoa responsável no EM (se nomeada pelo fornecedor)
This should be a separate check from the details of the supplier. Some MS may also impose this as a requirement in their national legislation.
1.4 Número de telefone de emergência
Check if limitations such as hours of operation have been included
Se colocar o ponteiro do rato sobre a descrição de uma subsecção, é apresentada uma SUGESTÃO, para ajudar o inspetor a compreender o que deve procurar. Por exemplo, para a subsecção 9.1, é apresentada uma lista das «Propriedades físicas e químicas relevantes».
 
As 16 secções e subsecções legalmente exigidas e de preenchimento obrigatório estão indicadas com um fundo cinzento. As subsecções adicionais que servem de apoio ao inspetor na identificação e comunicação dos erros, mas que não são legalmente exigidas na FDS, estão indicadas com um fundo branco. Geralmente, se assinalar NÃO em qualquer linha, deve apresentar mais informações no campo Observações dessa linha ou nas subsecções seguintes onde possa existir uma deficiência específica. Quanto maior for o número de informações sobre as deficiências, mais úteis serão os dados, em especial quando são recolhidos juntamente com dados de outras listas de verificação. Nas secções 2 e 3, a resposta depende de a FDS ser relativa a uma substância ou a uma mistura. Para todas as outras secções, apresente o maior número de informações possível sobre as deficiências.
 
Na elaboração desta lista de verificação, tentou dar-se a maior flexibilidade possível aos inspetores dos Estados-Membros. Tal foi conseguido através dos seguintes campos:
-         N/V: não verificado
-         N/A: não aplicável
 
Embora a lista de verificação pareça ser extensa e flexível, o número de opções para as respostas dos inspetores poderia ser limitado.
-         SIM para Existente e SIM para Adequada/Apropriada.
-         SIM para Existente e NÃO para Adequada/Apropriada, informações na coluna Observações.
-         SIM para Existente e um X na coluna Não Verificado.
-         NÃO para Existente, informações na coluna Observações, etc.
 
Alguns Estados-Membros incidem o controlo do cumprimento em determinadas secções da FDS, mas deveriam verificar, no mínimo, se as secções/subsecções exigidas legalmente estão preenchidas. Caso não procedam a esta verificação, devem assinalar SIM no campo Existente e assinalar a coluna N/V (Não Verificado). No caso de algumas subsecções, por exemplo, a subsecção 15.1 (na qual deve ser apresentada informação relativa à Autorização ou Restrição), se a substância não estiver sujeita a autorização ou restrição, o inspetor pode assinalar NÃO no campo Existente e, em seguida, assinalar N/V.
 
No final desta lista de verificação, são apresentados campos para comunicar as Conclusões sobre os conteúdos da FDS e eventuais Medidas adotadas. A lista de verificação pode ser guardada em qualquer momento, através do botão da última página, e retomada posteriormente.
LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EXISTENTE
ADEQUA-DA/APRO-PRIADA
N/V 
N/A
OBSERVAÇÕES
Sect
SIM
NÃO
SIM
NÃO
2
2.1 Classificação da substância ou mistura
Either substance or mixture information should be completed. Check that it is consistent with Section 11.
- Substância - Regulamento n.º 1272/2008 (CRE)
Classification for substance has to include both legislations until 1 June 2015. After this date only CLP classification should be completed.  If the substance does not meet the criteria for classification in accordance with CLP (or DSD) this shall be clearly stated.CLP: Classification, Labelling and PackagingDSD: Dangerous Substance Directive
- Substância - Diretiva n.º 67/548 (DSP)
Not applicable after 1 June 2015DSD: Dangerous Substance Directive
- Mistura - Diretiva 1999/45 (DPP)
Classification according to both legislations can be provided. However for the CLP it is "voluntarily early"  until  1 June 2015.  If the DSD classification is provided here, the CLP classification may be indicated in Section 16. If the mixture does not meet the criteria for classification in accordance with CLP or DPD, this shall be clearly stated.CLP: Classification, Labelling and PackagingDSD: Dangerous Substance DirectiveDPD: Dangerous Preparations Directive
- Mistura - Regulamento n.º 1272/2008 (CRE)
Mandatory from 1 June 2015CLP: Classification, Labelling and Packaging
2.2 Elementos do rótulo
EITHER substance or mixture information should be provided
Para Substâncias, se aplicável:
- Substância - Regulamento n.º 1272/2008 (CRE)
CLP: Classification, Labelling and Packaging
- Pictograma(s) de perigo
- Palavra(s)-sinal
- Advertências de perigo
- Recomendações de prudência
Se forem fornecidos apenas os códigos de Perigo/Risco, é indicada uma referência na secção 16?
Informações suplementares (artigos 25.º e 32.º, n.º 6, do CRE)
Em alternativa, para as Misturas:
- Mistura - Diretiva 1999/45 (DPP)
Information on the mixture label should be provided according to only 1 of the 2 legislations (DPD or CLP), not both.  CLP information only is mandatory from 1 June 2015.CLP: Classification, Labelling and PackagingDPD: Dangerous Preparations Directive
- Símbolos
- Indicações de perigo
- Frases de risco
- Recomendações de segurança
Informações suplementares (anexo V da DPP)
DPD: Dangerous Preparations Directive
- Mistura - Regulamento n.º 1272/2008 (CRE)
Mandatory from 1 June 2015CLP: Classification, Labelling and Packaging
- Pictograma(s) de perigo
- Palavra(s)-sinal
- Advertências de perigo
- Recomendações de prudência
Se forem fornecidos apenas os códigos de Perigo/Risco, é indicada uma referência na secção 16?
Informações suplementares (artigos 25.º e 32.º, n.º 6, do CRE)
2.3 Outros perigos (p. ex., substâncias PBT/mPmB, perigo de explosão de poeiras, substâncias fototóxicas, etc.)
Check whether information on whether the substance or mixture meets the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII has been provided. Also check whether information on other hazards has been provided, such as: formation of air contaminants during hardening or processing, dustiness, dust explosion hazards, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste, or environmental effects like hazards to soil-dwelling organisms, or photochemical ozone creation potential.PBT substances: persistent, bioaccumulative and toxic substancesvPvB substances:  very persistent and very bioaccumulative substances
LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EXISTENTE
ADEQUA-DA/APRO-PRIADA
N/V 
N/A
OBSERVAÇÕES
Sect
SIM
NÃO
SIM
NÃO
3
3.1. Substância (composição/informação sobre os ingredientes)
Either substance (3.1) or mixture (3.2) information should be completed. Check that it is consistent with Sections 1.1 and 2.1
3.2. Mistura (composição/informação sobre os ingredientes)
Either substance (3.1) or mixture (3.2) information should be completed. Check that it is consistent with Sections 1.1 and 2.1
- % Concentração (intervalos)
- Classificação de acordo com o Regulamento n.º 1272/2008
- Classificação de acordo com a Diretiva n.º 67/548
- Identificador da substância constituinte (nome, N.º CE/CAS)
EC No.: European Community Number CAS No.: Chemical Abstracts Service Registry Number
- Número de registo da substância constituinte
For the substances indicated in this Subsection the registration number should be given, if available.
4
4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
Check that the content is understandable to an untrained person who may need to apply the advice. Check that is it stated whether medical attention is required, including its urgency. In this section, it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct), however the presence of information for all subsections can be checked.
4.1.1 - Subdivisões para todas as vias de exposição relevantes (inalação, contacto com a pele, contacto com os olhos, ingestão)
Check that all subdivisions are covered
4.1.2 - a) Se são necessários cuidados médicos imediatos e se, após a exposição, são de esperar efeitos retardados;
Check that advice is provided for the subdivisions in 4.1.1
- b) Se se recomenda a deslocação da pessoa exposta para uma zona ao ar livre;
Check that advice is provided for the subdivisions in 4.1.1
- c) Se se recomenda o manuseamento ou a remoção das roupas e do calçado da pessoa exposta; e
Check that advice is provided for the subdivisions in 4.1.1
- d) Se se recomenda o uso de equipamento de proteção individual por parte das pessoas que prestam os primeiros socorros.
Check that advice is provided for the subdivisions in 4.1.1
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Check if present, and if consistent with Section 11 (this 2nd part may be dependent on the competency of the inspector).
4.3 Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Check for indication of clinical testing and medical monitoring for delayed effects, or any specific instruction on special means to provide specific and immediate treatment at the workplace
5
5.1 Meios de extinção (adequados e não adequados)
Information must be provided on both appropriate and not appropriate extinguishing media (if any)
5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura (p. ex., produtos de escape)
For instance hazardous combustion products that form when the substance or mixture burns, such as ‘may produce toxic fumes of carbon monoxide if burning’ or ‘produces oxides of sulphur and nitrogen on combustion’
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios (vestuário de proteção, equipamento de respiração)
LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EXISTENTE
ADEQUA-DA/APRO-PRIADA
N/V 
N/A
OBSERVAÇÕES
Sect
SIM
NÃO
SIM
NÃO
6
6.1 Precauções individuais (equipamento de proteção e procedimentos de emergência)
Check that both types of information are provided
- 6.1.1 Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência
- 6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência
6.2 Precauções a nível ambiental (precauções contra emissões)
Check if advice such as keep away from drains, surface and ground water been provided. Check that the advice is consistent with the classification provided in Section 2.1
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Section should contain advice on both how to contain and how to clean-up a spill, including advice on inappropriate techniques
6.4 Remissão para outras secções
Check if there are references to Sections 8 and 13.
7
7.1 Precauções para um manuseamento seguro
Check that precautions have been emphasised that are appropriate to the identified uses referred to in subsection 1.2 and to the unique properties of the substance or mixture.
7.1.1 a) recomendações relativas ao confinamento, medidas a adotar com vista à prevenção de incêndios, de formação de aerossóis e de poeiras
Check if advice is consistent with properties such as flammability, dustiness etc.
7.1.1 b) prevenir o manuseamento de substâncias ou misturas incompatíveis; e
Check if advice is consistent  with that indicated in Section 10
7.1.1 c) reduzir a libertação da substância ou mistura para o ambiente, por exemplo evitando os derrames ou mantendo afastado dos esgotos.
Check against Section 6
7.1.2 Recomendações de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Check if advice is consistent with Section 9
- 7.2 a) gerir os riscos
(a) how to manage risks associated with:(i) explosive atmospheres;(ii) corrosive conditions;(iii) flammability hazards;(iv) incompatible substances or mixtures;(v) evaporative conditions; and(vi) potential ignition sources (including electrical equipment);
- 7.2 (b) controlar os efeitos
(b) how to control the effects of:(i) weather conditions;(ii) ambient pressure;(iii) temperature;(iv) sunlight;(v) humidity; and(vi) vibration;
- 7.2 (c) manter a integridade da substância ou mistura
(c) how to maintain the integrity of the substance or mixture by the use of:(i) stabilisers; and(ii) antioxidants;
- 7.2 (d) Outros conselhos
(d) other advice including:(i) ventilation requirements;(ii) specific designs for storage rooms or vessels (including retention walls and ventilation);(iii) quantity limits under storage conditions (if relevant); and(iv) packaging compatibilities.
7.3 Utilizações finais específicas
Check if there is any reference to identified uses (described in Section 1.2) or ES (if attached)
LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EXISTENTE
ADEQUA-DA/APRO-PRIADA
N/V 
N/A
OBSERVAÇÕES
Sect
SIM
NÃO
SIM
NÃO
8
8.1 Parâmetros de controlo da exposição (limites de exposição profissional)
Check that it is consistent with ES (if attached), and CSR if indicated in section 15.2  Check consistency with registration (if any) via the ECHA website or REACH-IT
- 8.1.1 Valores-limite de exposição profissional nacionais
"Are national occupational exposure limit values provided? Are they correct? Do they that correspond to Community OELs?  Even in the absence of a Community OEL any relevant national limit must be listed. Values can be checked against this GESTIS database:http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp"
- 8.1.2 Informações sobre os processos de monitorização atualmente recomendados
If  CSR has been carried out as indicated in Section 15.2, then a DNEL or PNEC could be expected to be provided, which would be the ones used for the assessment in the exposure scenarios. 
- 8.1.3 Em caso de formação de contaminantes atmosféricos durante a utilização prevista da substância ou da mistura
- 8.1.4 Os DNEL e PNEC da substância relevantes para os cenários de exposição do relatório de segurança química
May not be relevant if there is no Chemical Safety Report / Exposure ScenarioDNEL: Derived No-Effect Level PNEC: Predicted No-Effect Concentration
- 8.1.5 Informações sobre qualquer abordagem de controlo baseada na gama de exposição (control banding) utilizada
8.2 Controlo da exposição (controlos técnicos, equipamento de proteção individual controlo da exposição ambiental)
Check if there is any reference to exposure scenario(s) or if exposure scenarios are attached.
- 8.2.1 Controlos técnicos adequados
Check that the measures relate to the identified use(s) as referred to in subsection 1.2
- 8.2.2. Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual
Check that there is a reference to appropriate standards, and detailed specifications have been given on which equipment will provide adequate and suitable protection e.g. breakthrough time, material and thickness of gloves, type of respirator filter etc.
- 8.2.3. Controlos da exposição ambiental
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9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
(a) Appearance:The physical state (solid (including appropriate and available safety information on granulometry and specific surface area if not already specified elsewhere in this safety data sheet), liquid, gas) and the colour of the substance or mixture as supplied shall be indicated;(b) Odour:If odour is perceptible, a brief description of it shall be given;(c) Odour threshold;(d) pH:The pH shall be indicated of the substance or mixture as supplied or of an aqueous solution; in the latter case, the concentration shall be indicated;e) Melting point/freezing point;(f) Initial boiling point and boiling range;(g) Flash point;(h) Evaporation rate;(i) Flammability (solid, gas);(j) Upper/lower flammability or explosive limits;(k) Vapour pressure;(l) Vapour density;(m) Relative density;(n) Solubility(ies);(o) Partition coefficient: n-octanol/water;(p) Auto-ignition temperature;(q) Decomposition temperature;(r) Viscosity;(s) Explosive properties;(t) Oxidising properties. The provided properties could also be checked against substance databases (including the ECHA database). Check that if it is stated that a particular property does not apply or if information on a particular property is not available, that the reasons are given.
9.2 Outras informações
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10.1 Reatividade
Check that the reactivity hazards of the substance or mixture have been described and that in determining incompatibility, substances, containers, contaminants etc. have been considered. In this section, it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on their competency, however the presence of information for all subsections can be checked.
10.2 Estabilidade química
Check that stability/instability has been indicated, that if any stabilisers are required they have been described, and if there is any safety significance due to any change in physical appearance this has been indicated.
10.3 Possibilidade de reações perigosas
Check if it is indicated that the substance or mixture will react or polymerise, releasing excess pressure or heat, or creating other hazardous conditions, and that conditions under which that might occur has been described
10.4. Condições a evitar
Check if any conditions e.g. temperature, pressure, light, shock, static discharge, vibrations etc. have been listed, and if so that a brief description of measures to be taken to manage risks associated with such hazards has been given
10.5 Materiais incompatíveis
Check if any listed, and if so, that a brief description of measures to be taken to manage risks associated with such hazards has been given. Also check if consistent with Section 7.1.
10.6. Produtos de decomposição perigosos
Check if any listed. Also that it is consistent with information in Section 5
LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EXISTENTE
ADEQUA-DA/APRO-PRIADA
N/V 
N/A
OBSERVAÇÕES
Sect
SIM
NÃO
SIM
NÃO
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11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos
In this section, it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on competency, however the presence of information for all subsections can be checked, and if an explanation for why information is not provided can also be checked for. In addition, consistency with Section 2 can be checked, as can consistency with registration (if any) via the ECHA website or REACH-IT.
- 11.1.1 Substâncias: classes de perigo pertinentes enumeradas no REACH
Check that info has been provided for all relevant hazard classes:(a) acute toxicity; (b) skin corrosion/irritation; (c) serious eye damage/irritation; (d) respiratory or skin sensitisation; (e) germ cell mutagenicity; (f) carcinogenicity; (g) reproductive toxicity; (h) STOT-single exposure; (i) STOT-repeated exposure; (j) aspiration hazard.For any category for which information is not provided an explanation should be checked for.
- 11.1.2 Misturas: efeitos pertinentes enumerados no REACH
Check that info has been provided for all relevant health effects:((a) acute toxicity; (b) irritation; (c) corrosivity; (d) sensitisation; (e) repeated dose toxicity; (f) carcinogenicity; (g) mutagenicity; (h) toxicity for reproduction.For any category for which information is not provided an explanation should be checked for.
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12. Informação ecológica
Check that it is consistent with classification (section 2) and CSR (if indicated in section 15.2)
12.1 Toxicidade
Check that information on aquatic and/or terrestrial organisms is provided when available.
12.2. Persistência e degradabilidade
Check that this information is given, where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3
12.3. Potencial de bioacumulação
Check that this information is given, where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3
12.4 Mobilidade no solo
Check that this information is given, where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3
12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
Check that this is provided where a CSR is required, which should be indicated Section 15.2 (could also be checked through the registration number and tonnage band) PBT substances: persistent, bioaccumulative and toxic substancesvPvB substances:  very persistent and very bioaccumulative substances
12.6 Outros efeitos adversos
These include, e.g. photochemical ozone creation potential, ozone depletion potential, endocrine disrupting potential etc. and/or global warming potential
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13. Considerações relativas à eliminação
Check that information complements information in Section 8
13.1 Métodos de tratamento de resíduos
Check that: (a) Waste treatment containers and methods are specified Including any contaminated packaging (for example, incineration, recycling, landfilling);(b) Physical/chemical properties that may affect waste treatment options are specified;(c) Sewage disposal is discouraged;(d) Where appropriate, any special precautions for any recommended waste treatment option have been identified; and that any relevant Community provisions (or in their absence, national or regional provisions) referred to relating to wasteIn this section, it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on their competency, however the presence of information for all subsections can be checked.
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14. Informações relativas ao transporte
Check that all methods (road, rail, sea, inland waterway and air) have been provided for, or where the information is not available or relevant stated. In this section it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on their competency, however the presence of information for all subsections can be checked. Also if a transport class, group and so on has been given, the codes, nomenclature etc can be checked to ensure they are correct.
14.1. Número ONU
This could be checked against available databases.UN: United Nations
14.2. Designação oficial de transporte da ONU
This could be checked against available databases.UN: United Nations
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
This could be checked against available databases.
14.4. Grupo de embalagem
This could be checked against available databases.
14.5. Perigos para o ambiente
This could be checked against available databases.
14.6. Precauções especiais para o utilizador
This could be checked against available databases.
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC
This could be checked against available databases.MARPOL 73/78: the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" is short for marine pollution and 73/78 short for the years 1973 and 1978.)IBC: International Bulk Chemical
LISTA DE VERIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EXISTENTE
ADEQUA-DA/APRO-PRIADA
N/V 
N/A
OBSERVAÇÕES
Sect
SIM
NÃO
SIM
NÃO
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15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
 In this section it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on their competency, however the presence of  information provided should be noted.
- Outra legislação europeia aplicável, p. ex., Seveso, normas de qualidade ambiental (NQA), Detergentes, etc.
Some of these could be checked against existing databases (e.g. Seveso categories are provided in the C&L Inventory)EQS: Environmental Quality Standards
- Legislação nacional
Any national legislation,including national information on the regulatory status of the substance or mixture, should be included here.
- Autorização (anexo XIV REACH)
This could be checked on the ECHA website
- Restrição (anexo XVII REACH)
This could be checked on the ECHA website
15.2 Avaliação da segurança química realizada
If it is indicated that a Chemical Safety Assessment has been carried out, then ES should be expected if substance is hazardous. If ES are not attached, then this should be checked.
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16. Outras informações
Check that if information has not been provided in other sections, when required, it has been provided here. Mixture classification information may also be provided here.
- 16 a) indicação das alterações introduzidas relativamente às versões anteriores
- 16 b) lista de abreviaturas e siglas
- 16 c) lista de referências bibliográficas/fontes dos dados importantes
- 16 d) Misturas: método utilizado para classificação
- 16 e) lista das frases R, advertências de perigo, frases de segurança e/ou recomendações de prudência relevantes (conformes com as secções 2 a 15)
- 16 f) recomendações acerca da eventual formação a ministrar aos trabalhadores a fim de assegurar a proteção da saúde humana e do ambiente.
Conclusões
A FDS é adequada; são sugeridos pequenos melhoramentos:
List suggested changes in the Remarks
A FDS é deficiente nas seguintes secções:
Indicate the sections which are deficient in the Remarks 
Outras
Please describe any other conclusion in the Remarks
Medidas/Comentários
For example, inform company of the required changes with deadline, initiate proceedings to fine company etc.
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