
armadilhas com centros de vacância (F, Z2). Irradiações a
baixas temperaturas fornecem um único meio para testar a va
1idade destes modelos, já que a estas temperaturas os pro-
cessos de difusão estão congelados e, assim as armadilhas
TL causadas pela migração e/o-i agregação de entidades in-
ters ticiais ou impurezas devem estar ausentes. Foram obti-
das curvas de emissão do TLD-100 irradiado com 0,187 C/kg a
temperatura ambiente e a 77K para se determinar o mecanismo
de formação dos picos de emissão TL 5 (dosimétrico), 6 e 7
do TLD-100. Nao houve mudança na intensidade do pico TL 5
indicando que a migração de entidades intersticiais nao i
responsável pela formação das armadilhas associadas a tal
pico. 0 pico TL 6, por sua vez, desapareceu da curva de e-
missão do TLD-100 irradiado â 77K e o pico TL 7 apresentou-
se drasticamente reduzido em sua intensidade. Tal fato de-
monstra que as intensidades destes picos estão associadas I
criação das armadilhas correspondentes durante a irradiação
do material.

SAPRA: UM LABORATÓRIO NACIONAL DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL.

Luporini Segundo, S., Crestana, S. e Mascarenhas, S.R. -
Sapra - Serviço de Assessoria e Proteção Radiologica.

Apresentamos os resultados de seis anos de funcionamento do
laboratório de dosimetria individual da SAPRA de São Car-
los-SP que em 1985 recebeu autorização permanente dada pela
CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) para executar a
monitoração individual no Brasil. 0 monitor i composto por
dosímetros termoluminescentes de LiF e CaSO^ (veja artigo
especifico nesta publicação). 0 sistema de leitura foi de-
senvolvido e construído pelo próprio laboratório e i compos_
to por um sistema de aquecimento em atmosfera de nitrogênio,
por uma fotomultiplicadora e um eletrometro que processa o
sinal da foto, apresentado a integração da curva de lumirí:
cencia do dosímetro, em leitura digital. 0 departamento ce
produção do laboratório, acondiciona os dosímetros, realiza
os tratamentos térmicos recomendados. A distribuição dos IDO
nítores para os usuários e feita através dos correios e dos
representantes da SAPRA nas principais cidades. Para proce£
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