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A proposta deste trabalho é desenvolver placas retangulares de
plásticos cintiladores e avaliar seu efeito como conversor de luz, quando u U
lizados coao porta-filme nos doaímetros fotográficos convencioanis. Neste do
síaetro a radiação que não chega a interagir na película fotográfica pode ser
detectada pela geração de fotons de luz nos plásticos cintiladores, sensibili_
zando a película.
Introdução
Com o cresecente avanço no campo de aplicações das radiações
ionizantes, observa-se na literatura una preocupação constante quanto aos aspectos metodológicos, que conduzem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de do
simetros, para medir as exposições a que estão sujeitas as pessoas diretamente ligadas a trabalhos com radiação* 1f2 ' 3) .
Os requisitos almejados para qualquer tipo de dosímetro são:
Dsensibilidade; 2)confiabilidade; 3) faixa útil de energia; 4)grau de independência do ângulo de incidência de radiação; 5) linearidade das respostas em
função da energia e 6)capacidade de documentação para posteriores análises.
Os filmes ('^simétricos atendem parcialmente estes requisitos,
no entanto apresentam sensibilidade relativamente baixa e falta de linearidade das respostas em função de energia. Estas limitações podem ser contornadas
utilizando-se da combinação de filme fotográfico com flúor orgânicos (cintiladores), no qual o filme fotográfico é colocado entre dois polímeros cintila
dores* 1 ' 3 '. Estes cintiladores atuam como conversores de luz na ocorrência de
interação da radiação com o dosímetro, sensibilizando assim a película fotográfica.
0 propósito deste trabalho é desenvolver plástico cintilador pa
ra ser utilizado como porta-filme nos dosímetros fotográficos convencionais e
verificar a eficiência da sua utilização como conversores de luz para aumentar a sensibilidade desses dosímetros.
Materiais • Métodos
Os plásticos cintiladores foram preparados pela polimerização de
monômero de estireno misturados com flúor orgânicos como PPO (2,5 d.'feniloxazol) e POPOP (l,4-di-2-(5 fenil oxazoliU-benzeno) em proporções de 0,5 e
0,05* respectivamente. A polimerização foi induzida por elevação de temperatu
ra, procedimento já descrito por Mesquita e Mamada* '.
A emissão máxima de fluorescência foi avaliada em espectrofotometro de fluorescência, marca Perkin Elmer, modelo MPS-2A. Neste teste foram
utilizados pequenos blocos de plásticos cintiladores com dimensões de lOmm de
diâmetro por l,5mm de espessura.
0 índice de refração foi determinado pela técnica de excitaçao,
usando-se um feixe de luz polarizada de Laser He-Ne.
Após a obtenção do bloco plástico cintilador foram confecciona-
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da« 7 paras de placas retangulares de dimensões 40 x 50MB e espessuras queva
riarsm de 3. 4, 5, 7, 10, 15 e 20mm. Estas placas fora» recobertas con tinta
refletora a base de oxido de titânio e alumixadas para fins de proteção contra vazamento de luz.
0a flimes dosimétricos fora» desencapados ea câmara escura e co
locados entre cada par de placas cintiladoras.
A seguir, estes dosímetros fora* irradiados COM radiação gama pro
veniente de U M fonte de 1 3 7 Cs padronizada de sodo que a exposição fosse de
lOOmR.
Junto con 03 dosÍMetros acima descritos irradiava-se tamtam fil^
•es dosiaétricos C O M porta-filme convencional e desprovidos de porta-filme
(badge). Para fins de confiramção irradiava-se silaultaneamente, doaímetroe
termoluminescentes confeccionados com CaS04:Oy aglutinados com Teflon(2).
Repetiu-se o experimento, trocando-se os filmes sem reti-ar o
seu invólucro protetor de luz, a fim de verificar o efeito de "build up" dec*
da bloco plástico.
Após as irradiações » filmes dosimétricos foram revelados, medindo-se as respectivas densidades óticas es um densitôoetro modelo TD 502 da
Macbeth-Ansco. Descontou-se de cada valor o resultado de um filme virgem revê
lado no mesmo banho e que não foi submetido à irradiação (branco). Tabelou-se
os resultados da densidade ótica, descontada do branco.
A partir de cada valor "líquido" da densidade ótica leu-se a do
se "virteral" (se a referida densidade ótica fosse a proveniente de um dosíme
tro convencional) na curva padrão de dose x densidade ótica.
e Dii
A figura 1 mostra a curva de emissão de fluorescência do plástí
co cintilador. Dessa figura infere-se que o plástico assim produzido tem um
aspecto de fluorescência com pico de 422nm, não apresentando espectro diferen
te daquele esperado para a combinação PPo e POPOP. Este resultado confirma que
durante as etapas da confecção doe plásticos, os cintiladores não foram danificados.
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Figura 1: espectro de fluorescência de uma amostra do plástico cintilador-
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O Índice de refração do plástico cintilador acusou valor dei, SI.
Na tabela 1 encontra-se os resultados da densidade ótica para
os diferentes materials intercalados.
T ABILA 1
Valor experimental da densidade ótica para cada espessura do plástico cintila
dor e a respectiva exposição, considerando-se a curva de dose resposta do dosímetro convencional utilizado.
Densidade Ótica

Exposição
"Virtual"
(mR)

naufriai

Filae Aberto

Filme Lacrado

P.C.
2 0 MR
P.C.
15 an
10 mm
P.C.
7 mu
P.C.
5 MD
P.C.
4 H
P.C.
3 M
P.C.
Convencional
SÓ Filme

33

22
21
20
21

177
159
142

19

100

21

106

21

22

21
20

22
20

96
100
96

31

28
26
21
22

13O

Como se infere dos valores da Tabela 1 a presença do componente
cintilador contribui, efetivamente, quando sua espessura é superior a 7 mm.
Utilizando um dosímetro confeccionado com 20 mm de espessura o mesmo resulta
num aumento de eficiência da ordem de 77X em relação ao dosímetro convencional (sem a contribuição do efeito luminoso do bloco plástico).
Esses resultados são preliminares tendo em vista que seria necessário estudar a dependência de densidade ótica em função do nível energéti^
co da radiação, levando-se em conta a contribuição do plástico cintilador.
Por outro lado, outros filmes poderão apresentar melhores resul_
tados em função das características de fluorescência do plástico cintilador e
o perfil da sensibilidade do filme.
Concluindo, nossos resultados preliminares sugerem que a substi^
tuição do porta-filme convencional por um porta-filme construído com plástico
cintilador poderá melhorar a sensibilidade da resposta dosimétrica dos filmes
fotográficos•
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